




هرامش 60 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 60 تاراشا -  14همانلصف 

باتک 14تاصخشم 

بلاطم 15تسرهف 

ینامسآ ياه  24همزمز 

ییازریم دیعسدمحم  «/ هبوت ِتاملک  »24

ییاضر هدیمح  هبوت /  26هچیرد 

يدمحا ناخ  دوواد  ییوت /  28زبس 

مادقا ینارماک  دمحم  نابرهم /  29هرامه 

يریدق نیسحدمحم  برق /  32غاب 

مادقا ینارماک  مرکا  نتشیوخ /  یب  زبس  34هظحل يا 

· یسینا همطاف  نیثیغتسملا /  ثایغ  36ای 

ییاضر هثدحم  / قشع لّوا  37رهش 

( ناراب ) 40شنیرفآ

يریدق نیسحدمحم  / تعیبط 40یقیسوم 

ییاضر هثدحم   / ناسنا تقلخ  41يادص 

یسوط اروح  / ناراب قه  43قه 

يرون ماهلا  / دنراب یم  اهربا  44و 

يدمحا ناخ  دوواد  / ناراب رد  45دلوت 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دش ریزارس  قشع  46و 

يردیح هموصعم  / نامسآ 48هلهله 

ینوطالقس میرم  / تسادخ مالس  یقیسوم  50ناراب 

ییازریم دیعسدمحم  «/ سیخ تفوطع  »52

رون ياه  55هخاشرب 
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باتفآ هعرج  55کی 

رظن شوخ  ریما  / هغالبلا جهن  هبطخ 129  زا  یبدا  55یتشادرب 

( یقلُخ شوخ   ) ناج 57يالج 

ییازریم دیعس  دمحم   / مالس ياه  57لگ 

لاصو 58دهش 

ییاضر هدیمح  / ییاهر زاورپ و  58شطع 

یسوط اروح  / خرس 59باق 

این یقاتشم  دیمح  دیس   ... / وت تارطاخ  62اب 

نوتیز 65مخز 

ییاضر هدیمح   / هار رد  65يراهب 

يدمحا ناخ  دوواد   / نابایخ شرف  گنس  رب  هرطق  هرطق  ... 66

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / 67نوتیز

یسینا همطاف  / شتآ رد  71هنابیرغ 

مادقا ینارماک  مرکا  !/ گنس داب  73هدنز 

ییاضر هثدحم   / وت ِنامسآ  75ِلوصحم 

يرون ماهلا  / تیصو 77نیرخآ 

نامز هچیرد  79زا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  79تداهش 

79هراشا

ییاضر هدیمح  / مرح نارتوبک  اب  79هارمه 

مادقا ینارماک  دمحم   / مالسلا هیلع  ماما  یناراب  80ناهرب 

يداب تهزن  / سوت تکرب  یب  ياه  82ناتسکات 

یناخ میرک  هزمح   / بیرغ 84يانشآ 

یجنپ هجیدخ  / تسا نیگآرهز  86روگنا ،

ییازریم دیعسدمحم  / 89نامالاراد

ییازریم دیعسدمحم  / افش بآ  93همشچ 
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يوسوم همطاف  هدیس  / تیاه 95کلپ 

يوسوم همطاف  هدیس  / هدروخ رهز  97روگنا 

یجنپ هجیدخ   / هدشمگ 99تشهب 

یعراز يدهم   / 99وهآ

يدعس تشادگرزب  102زور 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / راهب کنیا  و  ... 102

یتیاده نیسح  / دابآ نکر  ات  هلجد  105زا 

يرجه خیرات  أدبم  هنیدم ، هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  108ترجه 

108هراشا

یتیاده نیسح  / اه هقیقد  رب  رگید  بیهن  108کی 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / رهش لابقتسا  109شوغآ 

یجنپ هجیدخ  / خیرات دلوت  دلوت ؛ 112خیرات 

ییاضر هثدحم  / لیئربج 114دصقم 

كاپ نیمز  115زور 

ییازریم دیعسدمحم  «/ اه نتفکش  اه و  يزبس  ِمامت  ردام  »115

سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  هلمح  117تسکش 

117هراشا

یمرخ هفطاع  / سبط 117نافوت 

ییاضر هدیمح  / اهرازگیر فت  118رد 

این یقاتشم  دیمحدیس  / لیبابا ياه  120هجنپ 

یمور دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  123دلوت 

123هراشا

ییازریم دیعسدمحم  / ین 123تیاکح 

يوسوم همطاف  هدیس  « / سفن نیا  مقشع  هداز  »124

ییاضر هدیمح  / تاملک زا  رت  128کیدزن 

ییاضر هدیمح  / دمآ عامس  رد  وت  اب  دش و  دنلب  130ناهج 
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ناوج 133زور 

133هراشا

ییازریم دیعسدمحم  «/ ییایوپ میسن  »133

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  135تداهش 

135هراشا

يوسوم رغصا  یلع  دیس  رگید / ینابیرغ  135ماش 

( جع ) يدهم ماما  تماما  زور  139نیلوا 

139هراشا

ینوطالقس میرم  / سگرن لگ  یهاشداپ  139زور 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / تلادع زا  یلصف  142زاغآ 

ینوطالقس میرم  / تسا کیدزن  146ادرف 

مادقا ینارماک  دمحم   / باتفآ هزات  150غولب 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  152جاودزا 

152هراشا

يداب تهزن  يزرورهم / درخ و  يوناب  داب  دنلب  152تتخب 

هللا همحر  يرهطم  داتسا  156تداهش 

156هراشا

ییازریم دیعسدمحم  / هبیط 156هملک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ ریخ هب  157رفس 

ملعم 160زور 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ هراتس قشم  »160

ینوطالقس میرم  / دوب هملک  زاغآ  161رد 

ییازریم دیعسدمحم  «/ تسخن فرح  »165

يوسوم همطاف  هدیس  / اه لگ  يذغاک  167غاب 

یمّرخ هفطاع  / تیناسنا 169يابفلا 

هدیپس اه  لاب  173رب 
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تدحو هتفه  174زاغآ 

174هراشا

يریدق نیسحدمحم  / نما 174لحاس 

یجنپ هجیدخ  !/ هدب نم  هب  ار  تیاه  177تسد 

دیزی 179تکاله 

179هراشا

يدمحا ناخ  دوواد  / ...و يدوبن  متس  زاغآ  179وت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  ابق  دجسم  181يانب 

181هراشا

يدمحا ناخ  دوواد  !/ شاب نم  181نایشآ 

ییاضر هثدحم  / یبآ 182يوب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  183دالیم 

183هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  / نامسآ مسبت  183رطع 

مادقا ینارماک  دمحم  / دوب رظتنم  186هکم 

یناخ میرک  هزمح  / اه ییابیز  دیسروخ  189عولط 

ییازریم دیعسدمحم  / یحو 191نیما 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  194دالیم 

يوسوم رغصا  یلعدیس   / دبا ات  لزا  لالز  نیرت  194يراج 

ریبکریما 197لتق 

197هراشا

یعراز يدهم  / قیالان نابحاص  دنلبان  197یناشیپ 

مادقا ینارماک  دمحم  / ناریا گرزب  199ِریما 

يدمحا ناخ  دوواد  !/ ریما دوب  هایس  201هنامز 

نویسالوتیپاک زایتما  204وغل 

204هراشا
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یّمرخ هفطاع  / هرکاذم هتسب  ياهرد  204تشپ 

مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  206دورو 

206هراشا

ییازریم دیعسدمحم  / هیرگ 206همانترایز 

يوسوم رغصا  یلعدیس  تشهب /  زبس  209روضح 

ینوطالقس میرم  / مرح ات  يور  211هدایپ 

یسودرف میکح  215تشادگرزب 

215هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس   / رعش 215هسامح 

ییازریم دیعسدمحم  / كانبات 218درخ 

يدمحا ناخ  دوواد  / جنپ تصش و  مرب  زا  لاس  تشذگب  220وچ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  224حلص 

224هراشا

یتیاده نیسح  / فرظ رد  تیاهن  یب  ياه  224هراتس 

مایخ تشادگرزب  227زور 

227هراشا

يوسوم رغصا  یلعدیس  / ملع شون  227هعرج 

یگنهرف ثاریم  هزوم و  یناهج  230زور 

230هراشا

ییازریم دیعس  دمحم  / ناکاین ِرتفد  گرب  230گرب 

يداب تهزن  !/ نام هدشمگ  تیوه  اب  دهع  231دیدجت 

یجنپ هجیدخ   / تربع 233هنییآ 

مهار رد  مشچ  نم  ار  235وت 

ییاضر هدیمح  / شزاون رون و  زا  235ییادر 

یسینا همطاف  / راظتنا 236هنیدآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ نم هن  یناد ، یم  وت  237هن 
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مادقا ینارماک  مرکا  / تسا هار  رد  239قشع 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نامسآ زا  242يرفاسم 

يدمحا ناخدوواد  / راهب مالک  243اب 

يرهوج تاداس  ابیکش  / راظتنا 245هلعش 

ییاضر هثّدحم   / راظتنا 247ناثراو 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / 249نیشنالاب

( ناوجون كدوک و  ةژیو  ) 251تعاس

251هراشا

ادخ ات  هظحل  253هظحل 

ینیسح .س  / نامیا 253شوپنت 

يدمحم اقآ  رومیت  / هقیقد تعاس و  زور و  قلاخ  253يا 

يوسوم هرهاط  دیس  / مراد تتسود  254ایادخ 

ییازریم دیعس  دمحم  / تسا نابرهم  256ادخ 

درف يولع  ییحی  / مراد تسود  ار  258وت 

درف يولع  ییحی   / شاب یتشآ  نم  258اب 

راظتنا 259تعاس 

هداز یجاح  بارهس   / وت راظتنا  259رد 

يدامتعا ایعل   / زورما 260يانشآ 

اه لگ  نشور  ماما  / اه لگ  نشور  260ماما 

زورما 262تعاس 

ینیسح .س  / راهب 262كرد 

ینارمع هیکاز  / تسا هدمآ  262راهب 

روپ ناهج  نیمار  / نک يراهب  ار  263تلد 

حاتسود ادخ  دم   / ...یلو دمآ  265راهب 

یقتم یقت   / ون لاس  هب  267تینهت 

یقتم یقت   / راهب 269زا 
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يدابآ یجاح  یحلاص  نسحم  / اه هچنغ  271لثم 

يرکسع دیعس  / یتسود 273لگ 

زورید 275تعاس 

يدعس تشادگرزب  275زور 

275هراشا

شونرهم یلع  / هزات ياه  275فرح 

مالسلااهیلع هنیکس  ترضح  276تافو 

276هراشا

يداب تهزن  !/ هتسکش ياه  لاب  اب  276يرتخد 

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  280تداهش 

280هراشا

یمشاه دیعس  دیس  / هدنام 280یقاب 

شونرهم یلع  / هراتس 281نیمهدزای 

يرهطم داتسا  282تداهش 

282هراشا

ناریا 282راختفا 

یلیعامسا اضر  / بالقنا يوگ  282هصق 

تدحو هتفه  285زاغآ 

285هراشا

یسوط اروح  / یگناگی 285دورس 

راهب ارعشلا  کلم  286دلوت 

286هراشا

باهو روپ  دومحم  / ابیز لگ  286نآ 

باهو روپ  دومحم  / ناکدوک 287رعاش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  هعمج  زامن  288نیلوا 

288هراشا
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شونرهم یلع  / هعمج زامن  288نیلوا 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  289دالیم 

289هراشا

یناج اباب  یلع   / مالسلا هیلع  قداص  ماما  289هسردم 

ریبک ریما  291لتق 

291هراشا

شونرهم یلع  / گرزب 291ریما 

یمشاه دیعسدیس  / خیرات 291يوب 

مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  293دورو 

293هراشا

یهار میرم  / كربتم 293رهش 

یناجاباب یلع  / یتشاک لگ  ام  رهش  293رد 

ناهج ياه  295هچب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناهج ياه  295هچب 

زکرم 297هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


هرامش 60 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 60

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

ینامسآ ياه  همزمز 

1 ییازریم ··· دیعسدمحم  هبوت / » ِتاملک  »

2 ییاضر ··· هدیمح  هبوت /  هچیرد 

3 يدمحا ··· ناخ  دوواد  ییوت /  زبس 

4 مادقا ··· ینارماک  دمحم  نابرهم /  هرامه 

6 يریدق ··· نیسحدمحم  برق /  غاب 

7 مادقا ··· ینارماک  مرکا  نتشیوخ /  یب  زبس  يا  هظحل 

8 یسینا ··· همطاف  نیثیغتسملا /  ثایغ  ای 

9 ییاضر ··· هثدحم  قشع /  لّوا  رهش 

شنیرفآ

11 يریدق ··· نیسحدمحم  تعیبط /  یقیسوم 

12 ییاضر ··· هثدحم  ناسنا /  تقلخ  يادص 

13 یسوط ··· اروح  ناراب /  قه  قه 
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14 يرون ··· ماهلا  دنراب /  یم  اهربا  و 

15 يدمحا ··· ناخ  دوواد  ناراب /  رد  دلوت 

16 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  دش /  ریزارس  قشع  و 

18 يردیح ··· هموصعم  نامسآ /  هلهله 

19 ینوطالقس ··· میرم  تسادخ /  مالس  یقیسوم  ناراب 

20 ییازریم ··· دیعسدمحم  سیخ / » تفوطع  »

رون ياه  هخاش  رب 

باتفآ هعرج  کی 

22 رظن ··· شوخ  ریما  هغالبلا /  جهن  هبطخ 129  زا  یبدا  یتشادرب 

ناج يالج 

24 ییازریم ··· دیعسدمحم  مالس /  ياه  لگ 

لاصو دهش 

25 ییاضر ··· هدیمح  ییاهر /  زاورپ و  شطع 

26 یسوط ··· اروح  خرس /  باق 

28 این ··· یقاتشم  دیمح  دیس  وت / ...  تارطاخ  اب 

نوتیز مخز 

30 ییاضر ··· هدیمح  هار /  رد  يراهب 

31 يدمحا ··· ناخ  دوواد  نابایخ /  شرف  گنس  رب  هرطق  هرطق  ... 

32 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  نوتیز / 

34 یسینا ··· همطاف  شتآ /  رد  هنابیرغ 
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35 مادقا ··· ینارماک  مرکا  گنس / ! داب  هدنز 

36 ییاضر ··· هثدحم  وت /  ِنامسآ  ِلوصحم 

37 يرون ··· ماهلا  تیصو /  نیرخآ 

نامز هچیرد  زا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش 

38 ییاضر ··· هدیمح  مرح /  نارتوبک  اب  هارمه 

39 مادقا ··· ینارماک  دمحم  مالسلا /  هیلع  ماما  یناراب  ناهرب 

41 يداب ··· تهزن  سوت /  تکرب  یب  ياه  ناتسکات 

42 یناخ ··· میرک  هزمح  بیرغ /  يانشآ 

43 یجنپ ··· هجیدخ  تسا /  نیگآرهز  روگنا ،

45 ییازریم ··· دیعسدمحم  نامالاراد / 

47 ییازریم ··· دیعسدمحم  افش /  بآ  همشچ 

48 يوسوم ··· همطاف  هدیس  تیاه /  کلپ 

49 يوسوم ··· همطاف  هدیس  هدروخ /  رهز  روگنا 

50 یجنپ ··· هجیدخ  هدشمگ /  تشهب 

50 یعراز ··· يدهم  وهآ / 

يدعس تشادگرزب  زور 

52 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  راهب /  کنیا  و  ... 

54 یتیاده ··· نیسح  دابآ /  نکر  ات  هلجد  زا 

يرجه خیرات  أدبم  هنیدم ، هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترجه 
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56 یتیاده ··· نیسح  اه /  هقیقد  رب  رگید  بیهن  کی 

57 نایمیکح ··· تاداسلا  زانهم  رهش /  لابقتسا  شوغآ 

59 یجنپ ··· هجیدخ  خیرات /  دلوت  دلوت ؛ خیرات 

60 ییاضر ··· هثدحم  لیئربج /  دصقم 

كاپ نیمز  زور 

61 ییازریم ··· دیعسدمحم  اه / » نتفکش  اه و  يزبس  ِمامت  ردام  »

سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  هلمح  تسکش 

63 یمرخ ··· هفطاع  سبط /  نافوت 

64 ییاضر ··· هدیمح  اهرازگیر /  فت  رد 

65 این ··· یقاتشم  دیمحدیس  لیبابا /  ياه  هجنپ 

یمور دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  دلوت 

67 ییازریم ··· دیعسدمحم  ین /  تیاکح 

68 يوسوم ··· همطاف  هدیس  سفن / » نیا  مقشع  هداز  »

70 ییاضر ··· هدیمح  تاملک /  زا  رت  کیدزن 

71 ییاضر ··· هدیمح  دمآ /  عامس  رد  وت  اب  دش و  دنلب  ناهج 

ناوج زور 

73 ییازریم ··· دیعسدمحم  ییایوپ / » میسن  »

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  تداهش 

75 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  رگید /  ینابیرغ  ماش 

( جع ) يدهم ماما  تماما  زور  نیلوا 
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78 ینوطالقس ··· میرم  سگرن /  لگ  یهاشداپ  زور 

80 يوسوم ··· رغصا  یلع  دیس  تلادع /  زا  یلصف  زاغآ 

82 ینوطالقس ··· میرم  تسا /  کیدزن  ادرف 

84 مادقا ··· ینارماک  دمحم  باتفآ /  هزات  غولب 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جاودزا 

86 يداب ··· تهزن  يزرورهم /  درخ و  يوناب  داب  دنلب  تتخب 

هللا همحر  يرهطم  داتسا  تداهش 

89 ییازریم ··· دیعسدمحم  هبیط /  هملک 

90 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  ریخ / ! هب  رفس 

ملعم زور 

92 ییازریم ··· دیعسدمحم  هراتس / » قشم  »

93 ینوطالقس ··· میرم  دوب /  هملک  زاغآ  رد 

95 ییازریم ··· دیعسدمحم  تسخن / » فرح  »

96 يوسوم ··· همطاف  هدیس  اه /  لگ  يذغاک  غاب 

97 یمّرخ ··· هفطاع  تیناسنا /  يابفلا 

99 ییاضر ··· هثدحم  هدیپس /  اه  لاب  رب 

تدحو هتفه  زاغآ 

100 يریدق ··· نیسحدمحم  نما /  لحاس 

102 یجنپ ··· هجیدخ  هدب / ! نم  هب  ار  تیاه  تسد 

دیزی تکاله 
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104 يدمحا ··· ناخ  دوواد  ...و /  يدوبن  متس  زاغآ  وت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  ابق  دجسم  يانب 

106 يدمحا ··· ناخ  دوواد  شاب / ! نم  نایشآ 

107 ییاضر ··· هثدحم  یبآ /  يوب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دالیم 

108 يوسوم ··· رغصا  یلعدیس  نامسآ /  مسبت  رطع 

110 مادقا ··· ینارماک  دمحم  دوب /  رظتنم  هکم 

112 یناخ ··· میرک  هزمح  اه /  ییابیز  دیسروخ  عولط 

113 ییازریم ··· دیعسدمحم  یحو /  نیما 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دالیم 

115 يوسوم ··· رغصا  یلعدیس  دبا /  ات  لزا  لالز  نیرت  يراج 

ریبکریما لتق 

117 یعراز ··· يدهم  قیالان /  نابحاص  دنلبان  یناشیپ 

119 مادقا ··· ینارماک  دمحم  ناریا /  گرزب  ِریما 

121 يدمحا ··· ناخ  دوواد  ریما / ! دوب  هایس  هنامز 

نویسالوتیپاک زایتما  وغل 

123 یّمرخ ··· هفطاع  هرکاذم /  هتسب  ياهرد  تشپ 

مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

125 ییازریم ··· دیعسدمحم  هیرگ /  همانترایز 

127 يوسوم ··· رغصا  یلعدیس  تشهب /  زبس  روضح 
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128 ینوطالقس ··· میرم  مرح /  ات  يور  هدایپ 

یسودرف میکح  تشادگرزب 

130 يوسوم ··· رغصا  یلعدیس  رعش /  هسامح 

132 ییازریم ··· دیعسدمحم  كانبات /  درخ 

133 يدمحا ··· ناخ  دوواد  جنپ /  تصش و  مرب  زا  لاس  تشذگب  وچ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص 

135 یتیاده ··· نیسح  فرظ /  رد  تیاهن  یب  ياه  هراتس 

مایخ تشادگرزب  زور 

137 يوسوم ··· رغصا  یلعدیس  ملع /  شون  هعرج 

یگنهرف ثاریم  هزوم و  یناهج  زور 

139 ییازریم ··· دیعس  دمحم  ناکاین /  ِرتفد  گرب  گرب 

140 يداب ··· تهزن  نام / ! هدشمگ  تیوه  اب  دهع  دیدجت 

141 یجنپ ··· هجیدخ  تربع /  هنییآ 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

143 ییاضر ··· هدیمح  شزاون /  رون و  زا  ییادر 

144 یسینا ··· همطاف  راظتنا /  هنیدآ 

145 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  نم / ! هن  یناد ، یم  وت  هن 

146 مادقا ··· ینارماک  مرکا  تسا /  هار  رد  قشع 

148 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  نامسآ /  زا  يرفاسم 

149 يدمحا ··· ناخدوواد  راهب /  مالک  اب 
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150 يرهوج ··· تاداس  ابیکش  راظتنا /  هلعش 

151 ییاضر ··· هثّدحم  راظتنا /  ناثراو 

152 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  نیشنالاب / 

( ناوجون كدوک و  هژیو   ) تعاس

ادخ ات  هظحل  هظحل 

155 ینیسح ··· .س  نامیا /  شوپنت 

155 يدمحم ··· اقآ  رومیت  هقیقد /  تعاس و  زور و  قلاخ  يا 

156 يوسوم ··· هرهاط  دیس  مراد /  تتسود  ایادخ 

157 ییازریم ··· دیعس  دمحم  تسا /  نابرهم  ادخ 

158 درف ··· يولع  ییحی  مراد /  تسود  ار  وت 

158 درف ··· يولع  ییحی  شاب /  یتشآ  نم  اب 

راظتنا تعاس 

159 هداز ··· یجاح  بارهس  وت /  راظتنا  رد 

160 يدامتعا ··· ایعل  زورما /  يانشآ 

160 يدمحم ··· اقآ  رومیت  اه /  لگ  نشور  ماما 

زورما تعاس 

162 ینیسح ··· .س  راهب /  كرد 

162 ینارمع ··· هیکاز  تسا /  هدمآ  راهب 

163 روپ ··· ناهج  نیمار  نک /  يراهب  ار  تلد 

164 تسود ··· ادخ  دمحا  ...یلو /  دمآ  راهب 
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165 یقتم ··· یقت  ون /  لاس  هب  تینهت 

166 یقتم ··· یقت  راهب /  زا 

167 يدابآ ··· یجاح  یحلاص  نسحم  اه /  هچنغ  لثم 

168 يرکسع ··· دیعس  یتسود /  لگ 

زورید تعاس 

يدعس تشادگرزب  زور 

169 شونرهم ··· یلع  هزات /  ياه  فرح 

مالسلااهیلع هنیکس  ترضح  تافو 

170 يداب ··· تهزن  هتسکش / ! ياه  لاب  اب  يرتخد 

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  تداهش 

173 یمشاه ··· دیعس  دیس  هدنام /  یقاب 

174 شونرهم ··· یلع  هراتس /  نیمهدزای 

يرهطم داتسا  تداهش 

175 ناریا ··· راختفا 

175 یلیعامسا ··· اضر  بالقنا /  يوگ  هصق 

تدحو هتفه  زاغآ 

177 یسوط ··· اروح  یگناگی /  دورس 

راهب ارعشلا  کلم  دلوت 

178 باهو ··· روپ  دومحم  ابیز /  لگ  نآ 

179 باهو ··· روپ  دومحم  ناکدوک /  رعاش 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  هعمج  زامن  نیلوا 

180 شونرهم ··· یلع  هعمج /  زامن  نیلوا 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دالیم 

181 یناج ··· اباب  یلع  مالسلا /  هیلع  قداص  ماما  هسردم 

ریبک ریما  لتق 

183 شونرهم ··· یلع  گرزب /  ریما 

183 یمشاه ··· دیعسدیس  خیرات /  يوب 

مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

185 یهار ··· میرم  كربتم /  رهش 

185 یناجاباب ··· یلع  یتشاک /  لگ  ام  رهش  رد 

ناهج ياه  هچب 

187 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  ناهج /  ياه  هچب 

ینامسآ ياه  همزمز 

ییازریم دیعسدمحم  «/ هبوت ِتاملک  »

! ایادخ

.تسوت ِتافص  نامک  نیگنر  یگدنز ،

.نک ینامسآ  ارم  تاملک  يدیرفآ ، ار  نامسآ  يا ، هملک  هب  هک  وت 

.هد ناشن  ام  هب  ار  دوخ  میقتسم  طارص  یتراشا ، هب  يدیرفآ ، ار  نیمز  یتراشا  هب  هک  وت 

« میقتسم ٍطارص  یلا  ءاشت  ْنَم  يدهت  ّکناف  »

، دنک یم  خاتسگ  هانگ  هب  ار  فیعض  ناسنا  هک  تسا  میظع  وت  تشذگ  ردق  نآ 
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: رذگرد شا  یشومارف  اطخ و  زا  شخبب و  دوخ  هدنب  رب  دوخ  وت  اما 

« انأطخا ْوأ  انیسن  نا  انذخاؤت  انبر ال  »

امک ارـصا  انیلع  لِمْحَت  اّنبر و ال  : » میرادـن يداد ، رارق  ناگتـشذگ  هانگ  تبوقع  هک  ار  هچ  نآ  لمحت  ناوت  هک  رذـگرد  اـم  زا  يرآ !
« ...هب انل  هقاط  ام ال  اْنلّمَُحت  انبر و ال  انلبق  نم  نیذلا  یلع  هتلمح 

.مینک یم  رارقا  ار  وت  دیحوت  میا و  هتفرگ  هانپ  هّللا » الا  هلا  ال   » ِنصح رد  هک  رذگرد ، ام  زا 

؟ میرآ یم  ور  هبوت  ناتسآ  هب  هنوگچ  هانگ ، همه  نیا  راب  اب  یهلا !

«! نِّقلم ای  ، » ینک نیقلت  ام  هب  ار  هبوت  تاملک  دوخ  وت  رگم 

: يداد قیفوت  هبوت  هب  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  دوخ ، تیانع  اب  هک  نانچ  نآ 

« میحرلا باوتلا  وه  هنا  هیلع  باتف  ٍتاملک  هبر  نم  ُمدآ  یّقلتف  »
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«! میحر  » ای و  باوت »  » ای

 - دنرایسب هچرگا  شخبب -  ار  ام  ناهانگ 

زاسرود اه  يدب  زا  هد و  قیفوت  اه  یکین  ماجنا  هب  ار  ام  .ییاشخب و  یم  ار  ناهانگ  همه  هک  تسا  گرزب  میظع و  ردق  نآ  وت  وفع  هک 
« تائّیسلا َنبْهذی  تانسحلا  نإ  .يا  هدومرف  دوخ  وت  هک 

! ایادخ

ءاشت ام  اوحْمت  کناف   » نادرگ کین  ار  ام  تبقاع  هد و  رارق  تا  هدیزگرب  ناگدـنب  رامـش  رد  نک و  وحم  خزود  لها  رتفد  زا  ار  ام  مان 
« باتکلا ما  كدنع  تبثت و  و 

ییاضر هدیمح  هبوت /  هچیرد 

هبوت هچیرد 

ییاضر هدیمح 

رد هتخوس  ياه  هراتـس  هک  منک  دنلب  نامـسآ  نیمادـک  يوس  هب  ار  مناتـسد  دـشابن ؟ شندـش  راوآ  میب  هک  مبوکب  راوید  مادـک  رب  رس 
اهدور هک  مرتسگب  هنارک  مادک  رد  ار  میادص  دنوشن ؟ بوذ  مناتسد  يدوگ 

یم دایرف  ار  ما  یگتـسخ  تسا ، هدرک  درخ  ار  مرتچ  ياه  هناش  هک  ار  يراب  مشک  یم  شود  رب  دـنبوکن ؟ ناـیغط  ياـه  هرادـج  رب  رس 
هقدح رد  میاه  مشچ  .دزوس  یم  دایرف  مره  زا  ما  هرجنح  هک  نانچ  نآ  منز ؛

.دنوش یم  شوماخ  دننز و  یم  وس  وس  متراشا  تشگنا  رس  رد  اه  سوناف  .دنخرچ  یم  هدوهیب 

ینامـسآ دـهد ، یم  دوکر  يوب  كاخ ، .منیچ  یم  سأی  ياه  هخاـش  توکـس ، رد  رت و  هدوهیب  مرب  یم  تسد  هدوهیب ، منک  یم  هاـگن 
.یلاوح نیا  ياوه  زا  رت  یبآ  ینامسآ  ندوشگ ، لاب  يارب  مهاوخ  یم 

.ار ما  ییاهنت  اه  لاس  ِنایاپ  یب  هودنا  ار  میاهدرد  ار ، میاه  هلان  يونش ؛ یم  وت  ار  میادص  تسین ، يدوبعم  وت  زج  اراگدرورپ !

رد ار  میاهدرد  تسین  رداق  يا  هلمج  چیه  .تسین  متاساسحا  ِنایب  ِمار  يا ، هژاو  چیه  منامب ، نادرگرـس  تاملک ، ِتوهرب  رد  ات  هاوخن 
.دناجنگب دوخ 

.دیاس یم  كاخ  رب  ار  متمواقم  ِناوناز  مشک ، یم  شود  رب  هک  هانگ  زا  يراب  ایادخ !

كاخ قیال  كاخ ، هک  مربب  شیوخ  یکاخ  دبلاک  زا  ات  نک  کمک  مُرِبب ، دوخ  زا  ات  نک  کمک  امیظع !
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.مزیرب نامسآ  یبآ  هنهپ  يوس  هب  نزور  هچ  نآ  ره  زا  هک  مهاوخ  یم  هدرتسگ  ییاه  لاب  .یشومارف  تسا و 
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تـسد ات  موش ، قرغ  نآ  رد  ات  وت  یناـبرهم  هب  ور  هدرتسگ  مهاوخ  یم  يا  هداّجـس  ییاـهنت ! ياـه  بش  یلاوتم و  ياـهزور  نیا  زا  هآ 
ریغ هچ  ره  زا  دیرب  ناوتب  نآ  رد  ات  لاصو  يوس  هب  دز  ناوت  ماگ  نآ  رد  هک  ار  یهار  مهاوخب  وت  زا  ات  منزب ، هرگ  نامـسآ  هب  ار  میاه 

.وت زا 

.يرّونلا رّونم  وت  هک  دننک  تداع  یکیرات  هب  منامشچ  ات  هاوخن  یبویعلا ، راّتس  وت  هک  دتفارب  مراکهنگ  هرهچ  زا  باقن  ات  هاوخن  ایادخ !

سفن زا  شیوخ ، دـنب  زا  موش  اـهر  اـت  نک  کـمک  دـنا ، هدـیچیپ  مرکیپ  فیحن  هقاـس  رب  میظع  یکچیپ  نوچ  ناـهانگ ، اراـگدرورپ !
طارصلا اندها  دلخ ، یم  مروبع  ياپ  رب  وجو  تسج  ریوک  هتوب  راخ  .نامرفان 

.میقتسملا

، مَرَِدب ار  هانگ  ياه  هلیپ  ات  نک  کمک  وت ، ياوه  هب  ملسگب ، شیوخ  زا  دیاب 

.مهاوخ یم  هبوت  ياه  هچیرد  هب  ندیبوک  يارب  یلاب 

يدمحا ناخ  دوواد  ییوت /  زبس 

ییوت زبس 

يدمحا ناخ  دوواد 

.یگرزب هوکش و  يرظن و  دنلب  هب  یناوخ و  یم  ادنلب  هب  هنوگ  نیا  ارم  هک  ییوت  دنلب  .ییوت  زبس 

يریوصت رد  .اهتنا و  یب  یلاوتم  ياه  هنییآ  یلالز  زا  ندـیچرب  هناد  هب  یناوخ و  یم  زاورپ  ندوشگ و  لاب  هب  ارم  هک  وت  ییوت ، گرزب 
.تدننام یب  لامج  هیاس  دنک و  یم  تنطلس  نآ  رد  وت  ياه  هناشن  هک  ییامن  یم  مدوخ  هب  ارم 

.تسا یلجتم  نآ  رد  وت  هناگی  رثکتم  تقیقح  هک  يرود  ياه  قفا  هب  ییاشگ و  یم  تا  هشیدنا  يالاب  هب  ار  میاه  مشچ  هک  ییوت  الاو 
.تسا هدنکارپ  صقر ، هب  نآ  رد  وت  مان  رطع  هک  ییاضف  رد  یناوخ  یم  ندیلاب  هب  ارم  هک 

.نامسآ مان  نیرتدنلب  هب  نامز و  مان  نیرتدنلب  هب  یناوخ ، یم  نیمز  مان  نیرتابیز  هب  ارم  هک  ییوت  ابیز 

.تسوت ینیشناج  هتسیاش  مان  اهنت  هک  یمان  هب  .یناوخ  یم  ما  تیناسنا  هب  يدناوخ و  ناسنا »  » ارم هک  ییوت  ابیز 

.تیدوجوم هجرد  نیرتالاو  هبترم ، نیرتالاو  هتسیاشو  هدرتسگ  یهاوخ و  یم  گرزب  ارم  هک  وت  ییوت ، گرزب 

ص:3

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسوت یگدنب  یناسنا ، هبترم  نیرتالو  نیرتدنلب و  هک  یناوخ  یم  یگدنب  هب  ماش ، رهظ و  حبص و  ره  ارم  هک  ییوت  گرزب 

.یتسه یلجت  رد  مد  ره  نوریب ، نورد و  یگدنز ، گرم و  نطاب ، رهاظ و  ّرب ، رحب و  نیمز ، نامسآ و  رد  هک  ییوت  لالج  بحاص 

.منامب ناسنا  مشاب و  ناسنا  ات  يدرک  میافوکش  يدنارورپ و  تدوخ  هانپ  رد  ارم  هک  ییوت  بر 

.ار تبحم  راثیا و  تمس  هب  هدوشگ  ياه  شوغآ  همه  يدیرفآ و  ار  ردام  هک  ییوت  نابرهم 

هاتوک و ناسنا  تسناوت  یم  اجک  هنرو  یجنـس ، یم  تفوطع  ینابرهم و  رایعم  اب  هک  تلادـع  راـیعم  اـب  هن  ار  لـمع  هک  ییوت  ناـبرهم 
.ندش شیور و  دنز و  یگدنب  زا  مد  یندشان ، کچوک و 

.يدیرفآ ار  قشع  هک  وت  ییوت ؛ قشاع  دیوگب ؟ نخس  وت  اب  دهاوخب ، وت  زا  دروآرب و  رس  هک  صقان ، ناسنا  تسناوت  یم  اجک  هنرو 

هب راودیما  هدنز و  ات  یناشون  یم  تضیف  قشع و  همـشچ  زا  ناسنا  هب  هظحل  ره  يدرک و  انب  ار  ناهج  قشع ، ساسا  رب  هک  ییوت  قشاع 
.دباتشب وت  يوس 

ناسنا شاک  ییوت و  قشاع  .دسرب  وت  قشع  تذل  هب  هاگ  نآ  دنک و  كرد  ار  وت  دسانشب ، ار  وت  ات  یتشاد  او  ار  ناسنا  هک  ییوت  قشاع 
هظحل ره  یقـشاع ، ردق  هچ  وت  هک  تسناد  یم  رگا  دبایرد و  ار  یگدنز  موهفم  ات  يزرو  یم  قشع  وا  هب  ردـق  هچ  وت  هک  تسناد  یم 

.درپس یم  ناج  قوش ، زا 

هدیـسر داجیا  هب  ناهج  رد  هک  يا  هدـنبنج  ره  هک  ار ، ناـسنا  هن  .تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  ناـهج  تتمحر  رون  هرتسگ  هک  ییوت  ناـمحر 
.ار هدیرفآ  ره  هک  نارادناج  هن  .تسا 

هلا الا  ال  : » دشاب ییادخ  هتسیاش  هک  دور  یمن  منهذ  رد  يرگید  نامگ  وت  زج  یتسه و  ییادخ  هتـسیاش  اهنت  هک  هناگی  وت  ییوت ، ادخ 
« هل کیرش  هدحو ال  هّللا 

مادقا ینارماک  دمحم  نابرهم /  هرامه 

نابرهم هرامه 

مادقا ینارماک  دمحم 

نم تسا و  نم  رس  زا  رتدایز  وت  ینابرهم  هک  تسین  مک  يرادب ، ینازرا  نم  رب  هچ  نآ  ره  یهلا !

.منک شومارف  ار  وت  یگرزب  مرواین و  ياج  هب  ار  شیوخ  تراقح  هک  منآ  زا  رت  مک 
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لد نیرت  گرزب  تسوت و  هب  نم  تدارا  دـح  نیرتمک  نیا  هک  قوش ، زا  راشرـس  تسا و  قایتشا  زا  زیربل  ملد  یگـشیمه ! يادـخ  يا 
.تسا نم  یشوخ 

وت هک  ار ، وت  مهاوخ  یم  مهاوخ و  یم  ار  وت  .یتشذـگ  داب ، نوچ  ياه  هاگن  نیا  زا  مرفنتم  یتقوم و  ياه  قایتشا  نیا  زا  مرازیب  یهلا !
.تسا نابرهم  هراومه  هک  ییادخ  نامه  هشیمه 

! رورپ نابرهم  يا 

همه نیا  ینک و  یم  لمحت  ار  نابرهمان  ياـه  بلق  همه  نیا  هنوگچ  هک  مسرپ  یم  شیوخ  زا  دنکـش ، یم  ارم  بلق  هژاو ، دـنچ  یتقو 
.ینیشن یم  هراظن  هب  طقف  ار  يدرمان 

! یناتسآ ره  زا  رت  عیفر  يا  گرزب ! ياه  مان  زا  رت  گرزب  يا 

.مرآ دورف  رس  مزیخرب و  مناوت  یمن  رّوصت  کی  هزادنا  هب  هک  مزیچان  وت  ینابرهم  جوم  لباقم  رد  ردق  هچ  نم 

یکچوک مشاب ، هدـش  گرزب  هک  ردـق  هچ  ره  نم  هک  هد  مروبع  یگدـنز  ناـبایخ  ضرع  زا  ریگب و  ارم  ياـه  تسد  ما ؛ هتـسخ  یهلا !
.مروآ یم  دای  هب  رتشیب  ار  شیوخ 

.هد ییاهر  ناشیرپ  باوخ  نیا  زا  ارم  .تسا  هدرک  روگ  هب  هدنز  شیوخ  رد  ارم  تسرپ ، هدرم  بش  نیا  دلوت  یهلا !

! یهلا

.دسرب وت  هب  يراج ، قوش  نیا  هک  نیا  هب  مشوخ  لد  مدنخ و  یم  هیرگ  هیرگ  میرگ و  یم  هدنخ  هدنخ 

نیا لمحت  منک ، یهت  راب  نیا  ریز  زا  هناش  هک  مراد  نآ  ناوت  هن  مشک و  شود  رب  ار  نایصع  راب  ینیگنس  هک  مراد  نآ  تقاط  هن  یهلا !
.تسا هتسشن  ما  ییاهنت  هار  رس  ینزهار ، نانوچ  تسا و  هتسکش  مه  رد  ارم  ریگ ، سفن  ِسْفَن 

، هتفر باوـخ  هب  ياـه  هظحل  قـمع  رد  زیگناروـش ، ییوپاـکت  نوـچ  ارم  زیرم و  مکـشخ  ياـه  گر  رد  ار  زبـس  تلهم  نـیرخآ  یهلا !
.زیگنارب

نک يراج  ابیکشان  ياه  هظحل  نیا  دومخ  رکیپ  رب  ار  شیوخ  تمحر  يراهب  ياوه  ما ، هتفرگ  سفن  یگنت  سْفَن ، يانخارف  رد  یهلا !
.مأوت تمحر  ناراب  جاتحم  تخس  هک 

! انیرفآ باتفآ 

بات یب  هک  منیب  یم  ار  شیوخ  کنیا  مدش و  بات  یب  مدید و  ار  تنیرفآ  روش  همشچ  .مدش  قاتشم  مدید و  ار  شیاین  زا  ییامن  رون 
مطالت رد  قرغ  مروخ و  یم  وت  تبحم  راس  همشچ  رد  هطوغ  قاتشم ، و 
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.موش یم  وت  شیاین  ینارون 

يریدق نیسحدمحم  برق /  غاب 

برق غاب 

يریدق نیسحدمحم 

رون ار  هریت  ناور  يا  یهلا  »

رود ار  هتسخ  نیا  نکم  تهاگرد  ز 

ییاون یب  دنب  هب  مراتفرگ 

ییافص هد  ار  نم  کیرات  لد 

حورجم بلق  نیا  مهرم  يا  الا 

« حوتفم وت  نک  میورب  تمحر  رد 

نازخ هار  .شخب  توارط  تتعاط  دیـشروخ  هب  ار  مترطف  راهب  هشیمه  لگ  مَِدب و  یگدنب  حور  میاهرواب ، نت  بلق و  دبلاک  هب  اهلاراب !
.نادرگ تتیاضر  قافرا  قافنا و  زا  زیربل  ار  میاهوزرآ  ناتسد  دنبب و  شا  یگزات  يور  هب  ار  نایصع 

.نارتسگب تا  هجوت  تشهب  برق و  غاب  نایم  رد  ارم  شیع  طاسب 

.نز رانک  ما  لمأت  هرجنپ  لباقم  زا  ار  ینیبدب  کش و  ياه  هدرپ  زاس و  كاپ  دیدرت  هریت  ياهربا  زا  ار  مرکفت  نامسآ  ادنوادخ !

.نادرگ نشور  تا  ییوج  تقیقح  رون  زا  ار  متـشرس  نیمزرـس  نادرگ و  وحم  دوخ  تبحم  سیطانغم  رهم و  هحلـسا  اب  ار  هانگ  هبذاج 
دنرب و یم  نیب  زا  ار  تتیادـه  نیریـش  هزم  تتّیروجهم ، خـلت  عمط  اب  هک  تسا ، اهداسف  اه و  هنتف  نتـسبآ  لطاب ، ياه  نامگ  مناد  یم 

.دنزاس یم  لّدبم  نارجه  گنرش  هب  ار  تتاجانم  دهش 

موقلح زا  ارم  دوخ ، رهم  نامـسیر  اب  سرب و  ینافوت  يایند  بیرغ  رفاسم  نیا  داد  هب  تتبحم ، تعاط و  شخب  تاجن  یتشک  اب  ادوبعم !
.شخب تاجن  تا  ینامرفان  جاوما 

.ناشچب ممارآان  لد  هب  ار  تتاجانم  مرگ  شوغآ  زا  يا  هعرج 

.هد ناشن  لامعا  راکفا و  ماک  هب  ار  لاصو  ماقم  ینیریش  ریوصت  نک و  قرغ  تقـشع  راشبآ  تتبحم و  رابیوج  رد  ار  مترطف  نت  افیطل !
.شخب باتش  میقتسم ، هداج  رد  مشالت  ياه  خرچ  هب 
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تفطل يژرنا  زا  راشرس  ار  ما  ییوپ  قح  ياه  ماگ  نادرگ و  ظفح  ّتین  رد  شِغ  زا  ارم  وت ، اب  مراتفگ  رافر و  هلماعم  رد  اشخب ! یتسه 
.نادرگ
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.نک قحلم  تهاگراب  ناگتسیاش  يافص  اب  ّفص  هب  هد و  رارق  تهاگرد  ناکین  هرمز  رد  ارم  ابیبح !

دنرید وت  يادوس  هک  نانآ  اشوخ 

دنرید وت  ياپ  رد  هتسویپ  رس  هک 

یناسک يانمت  مرید  لد  هب 

دنرید وت  يانمت  لد  ردنا  هک 

.شک دوخ  ناگدنب  زاین  رس  رب  ار  تتباجا  تسد  مرک ! هتسیاش  يا  سپ  یئاناوت ، يراک  ره  هب  نابرهم ! يا 

.درادن هار  تا  ینابرهم  نارک  یب  هنازخ  هب  ناصقن ، نازخ  هک  ینابرهم  يا  تتمحر ، زبس  رسارس  راهب  قح  هب 

مادقا ینارماک  مرکا  نتشیوخ /  یب  زبس  يا  هظحل 

نتشیوخ یب  زبس  يا  هظحل 

مادقا ینارماک  مرکا 

.مناوخ یم  زبس  ییاعد  هب  ار  وت  سْفَن ، ِسیلبا  اب  لادج  زا  هتسخ  هتسشن ؛ مساسحا  ياه  هفوکش  رب  تدای  منبش  تسا و  رحس  هعیلط 

، زور ره   (1)! شنازرل ِهاگ  ِکمک  هب  بش  ياه  یکیرات  هدننک  هدنکارپ  نآ و  ِكانبات  نایب  هب  حبـص  نابز  هدنروآ  نوریب  يا  ایادـخ !
، نامـسآ ِزارف  نیرتالاب  رب  ار  شیوخ  مینک و  یم  رورم  اه  هتـسدلگ  اه و  هرانم  اه و  ماب  يادنلب  زا  ار  وت  يایربک  ماش ، رهظ و  حـبص و 

نتشیوخ یب  ِزبس  ياه  هظحل  نامهیم 

ات تقـشع  ِرادم  ات  میریگب  لاب  کئالم ، هدرتسگ  هشیمه  هاگراب  نیا  ییایور ، ِگنر  تفه  هرجنپ  نیا  نامـسآ  يادنلب  زا  ات  مینک ، یم 
.نافرع لماکت و  ِتسد  رود  ات  تروضح ، ِهاگشیپ 

ِتـسدکی نیا  ایرد ، ِینـش  ياه  هناش  زارف  رب  ات  دراداو  نایغط  هب  هشیمه  زا  رت  ینافوت  ار  ملد  يایرد  یلاح ، هتفـشآ  ياـه  جوم  شاـک 
تخس ياه  هرخص  رب  ار  ششیاتس  میظعت و  ِرس  هک  موش  یجوم  دوخ ، ای  منک و  توالت  ار  تیاه  جوم  هیآ  هیآ  میاشگب و  لاب  جاّوم ،

یهام کی  ای  دبوک و  یم  لحاس  رکیپ 

.دوش یم  رورم  شکچوک  ِنامشچ  رد  زور  ره  وت ، تمظع  هک  کچوک 

هدودز و يرگن  جک  ینیب و  هتوک  زره  ياه  فلع  زا  ار  هدوسرف  ِنت  نیا  مرکیپ ، تشدنهپ  یهلا !

.متخیمآ تا  یناحور  زبس و  روضح  اب  ار  شیوخ 
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یم ار  وت  هشیمه  زارت  نماان  ملد  هناخ  اهزور ، نیا  دوخ » ِتینما  هراوهگ  رد  دیناباوخ  ارم  هک  یـسک  يا  هنمَا ؛ ِداهَم  یف  ینَدَقْرَا  نم  ای  »
.دبلط

رد نم  داـی  راذـگم  دـناشک ؛ یم  قشع  هطرو  هب  ارم  زور  ره  هک  يرهم  وـت  رد  دـبلط و  یم  ار  وـت  زور  ره  هک  تسا  یـساسحا  نم  رد 
.ددنویپب داب  هدش  شومارف  ِلسن  هب  خیرات  هرکیپ 

دوقفم هقلح  نیا  تبحم ، زیگنارب و  هزات  يروش  هب  ار  رـشب  شیوشت  رپ  ياه  بش  رد  هدـش  شوماخ  ِعمـش  نیا  تفارـش ، اراـگدرورپ !
شخب هرابود  ییانعم  ار  ینابرهم  رادم  زا  هدش 

.نازوب مبیکشان  ناج  رب  هراومه  ار  ینامسآ  ياون  یکالفا و  همغن  نیا  شیاین ، ِمیسن  ایادخ !

· یسینا همطاف  نیثیغتسملا /  ثایغ  ای 

نیثیغتسملا ثایغ  ای 

یسینا همطاف 

رد نامسآ ، نیمز و  .هدش  یلوتسم  يرذگهر  ره  فیطل  تاساسحا  رب  تاجانم ، زبس  تاظحل  منرت  هدرتسگ و  ار  شیوخ  نماد  بش ،
 ! ...نم دنا و  هدش  مگ  دوجس  يانهپ 

هک تسوت  مکل » ْبِجَتْـسَا  ینوعدُأ ،  » يادص طقف  دنز ، یم  ینیـشن  هبارخ  ره  ياپ  رب  هرگ  هراّما ، سفن  هک  دابآ ، بارخ  نیا  رد  افیطل !
.ینیثیغتسملا ثایغ  ینیعم و  اهنت  هک  ییوت  دناشک ؛ یم  وت  تیهولا  هاگشپ  هب  ارم 

هدیسر وت  یگدنب  هداجس  هب  نونکا  اما  .لایخ  همه  مدینش  هچ  ره  دوب و  هابت  همه  مدیود  هچ  ره  دوب ، بارـس  همه  مدید  هچ  ره  یهلا !
ُِربْصَأ َْفیَکَف  َِکباذَع ، یلَع  ُتْرَبَص  َيالْوَم  ِيدِّیَـس َو  ِیهِلا َو  ای   » هک مزیر  یم  وت  قارف  رد  کشا  ما و  هداد  وت  دوعق  ِورگ  رد  لد  ما و 

«. ...ِکقاِرف یلَع 

یتیبرت و يرکذ و  یقلخ و  َءدب  ْنَم  ای  ، » نامیـشپ هدنامرد و  هانگ ، راب  زا  هتـسخ  ریقحلا » لیلذـلا  فیعـضلا  كدـبع  ! » منم نیا  هرابود 
امیلع ای   » وت وفع  دـیما  زج  مرادـن  چـیه  ییادـگ  لوکـشک  رد  هک  یناد  یم  وت  .ریذـپب  هتـسبرس  ار  راسمرـش  ِنم  نیا  یتیذـغت » يرب و 

«. یتقافو يرقفب  اریبخ  ای  یتنکسم  يّرُضب و 

تمظع هک  اه  هظحل  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دوش ، یم  باوخ  هسوسو  ما  یگتسخ  ياه  کلپ  انینزان !

هشیش يرگنلت  هک  یهاگ  اما  .یهت  یناتسد  اب  منام ، یم  نم  دور و  یم  تسد  زا  سب ، یناد و  یم  وت  طقف  ار 
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ار شیوخ  ینادرگرـس  ِرـس  هک  ددرگ  یم  يا  هشوگ  لابند  هب  راگنا  دنز ، یم  رپ  لاب و  ملد  غرم  دنکـش ، یم  ار  ما  یلایخ  یب  ییایؤر 
نم ال دامع   » هک وت  وت ، زا  رتهب  یهاگ  هیکت  هچ  دـناشچب و  کـشا  يا  هرطق  اـه ، هنوگ  لـحاس  رب  هتـسهآ  دـهد و  هیکت  هبوت  راوید  رب 

.یتسه هل » دامع 

عمسأ ای   » يراذگ خساپ  یب  ار  متونق  سامتلا  هک  ینآ  زا  رتاونش  .ینارب و  ترد  زا  ار  هتفـشآ  نیا  هک  ینآ  زا  رت  میرک  وت  نم ! يالوم 
«. کب نظلا  کلذ  ام  تاهیه  ! » بویعلا راتس  ای  .يرادرب  میاهزار  زا  هدرپ  هک  ینآ  زا  رتراتس  و  نیعماسلا »

.بایرد ندوب  دوخ  اب  تولخ  رد  ارم  .تسوت  يارب  مدوجو  مامت  نیا  مدوجس و  عوکر و  نیا  مزاین ، يور  نیا  ادنوادخ !

َراّنلا ِینَْتلَخْدَأ  ْنإ  َِکتَرِفْغَِمب َو  َُکتْذَخَأ  ِیبُونُُذب  ِینَتْذَخَأ  ْنإ  َكِْوفَِعب و  َُکتْذَخأ  یِمْرُِجب ، ینَتْذَخَأ  ْنإ  ِیهِلا  »

« َکُّبِحُأ ِّینَأ  اهَلْهَأ  ُتنلْعَأ 

ییاضر هثدحم  / قشع لّوا  رهش 

قشع لّوا  رهش 

ییاضر هثدحم 

.دنز یم  دایرف  ار  وت  تمظع  ِیبآ  هک  نامسآ  يوس  هب  تسا  نم  زاین  جوا  متونق 

.دهد یم  شیامن  ار  نآ  مناتسد  هک  تسا  زاین  تمالع  متونق 

هداد هدـعو  ار  مکل » بجتـسا  ینوعدا   » هک ییوت  دـنک و  یم  همزمز  شیوخ  جورع  ِجوا  رد  ار  زاورپ  هک  تسا  رتوبک  لاب  ود  مناتـسد 
.يا

.يا هدرک  هدنرپ  ار  مناتسد  هک  ییوت 

.يا هدوشگ  مناتسد  ياهوزرآ  يارب  ار  نامسآ  هک  ییوت 

ياه « رانلا باذع  انق  و   » هک ییوت 

.یناهر یم  ار  باذع  ییاشگ و  یم  ار  تتمحر  ییوگ و  یم  خساپ  ار  ام 

.يا هتسخ  ینت  ییاهنت  یکیرات  رد  نشور  يوسوس  نیرخآ  هک  ییوت 

.یتسرف یم  ام  تمس  هب  هدش  باجتسم  ار  ام  يادص  ساکعنا  هک  ییوت 

! هد یلجت  شیوخ  رون  اب  ارم  میظعلا ،» رونلا  بر  مهّللا  « ؛ یتسه رون  وت 
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! نک نامهم  رون  رد  ارم 

! زیمایب رون  اب  ارم 

نک دلوتم  رون  اب  ارم 

! ناریمب رون  اب  ارم 

هب ار  تالمج  نیا  تسا و  يراج  نم  لد  رد  هک  تسوت  رون  .دـهد  یم  خـساپ  هک  تسوت  رون  ارم  شهاوخ  مبلط و  یم  رون  متونق  رد 
.دنار یم  نابز 

! ریذپب ارم  ياعد 

« یبر لضف  نم  اذه  : » میوگب مهدب و  ناشن  همه  هب  ات  نک ، اطع  ینامسآ  ینارون  ياه  لاب  دریگ ، یم  جوا  كاخ  زا  هک  ارم  ياعد 

.مشاب قشع  لّوا  رهش  رد  دنچ  ره  نیفراعلا ؛» لامآ  هیاغ  ای  : » مرآرب گناب  ار و  وت  نیشنلد  مالک  تاحفن  منک  توالت  ات  نک  ما  يرای 

.دشاب هتشاد  هلصاف  وت  ات  لزنم  نیدنچ  متونق  دنچره 

.دشاب هدیسرن  یشاب ، وت  هک  شیاهوزرآ  فاق  هب  مدوجو  غرمیس  دنچره 

« ملّظلا یف  نیشحوتسملا  رون  ای   » رون بلط  رد  مناتسد  مشاب و  یکیرات  رد  دنچره 

.مریگ یم  غارس  يا  هیآ  ره  زا  ار  وت  منز و  یم  دایرف  وت و  يوجو  تسج  زا  هدنکآ  تسا و  وت  هب  زاین  رطع  زا  هدنکآ  منابل 

.يا هدش  رولبتم  متونق  رد  هک  وت  یتسه ؛ وت  مخساپ  و  نیثیغتسملا » ثایغ  ای  « ؛ تسا یخساپ  لابند  هب  مدایرف  ار و  وت  منز  یم  دایرف 

.دراد یمنزاب  رگید  همزمز  ندینش  زا  ار  وت  يا  همزمز  چیه  يونش و  یم  ارم  همزمز  وت  دننک و  یم  همزمز  ار  وت  نم  تارذ  همه 

زاغآ و ارم  تونق  رتفد و  ره  رخآ  يرتفد و  ره  لّوا  هک  ییوت  يزاس و  یم  هدروآرب  تدوخ  ارم  ناتـسد  تجاح  یتاجاحلا ! یـضاق  وت 
.ینایاپ
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( ناراب ) شنیرفآ

يریدق نیسحدمحم  / تعیبط یقیسوم 

هنارک یب  زا  رس  نامرکفت ، نامـشچ  رگید ، راب  ات  رابب  .دننک  سح  ار  ادخ  تمحر  شزیر  فطل و  يایرد  زا  يا  هشوگ  مدرم ، ات  رابب ،
.دروآرد يدزیا  فطل  ياه 

.ددرگ ترارکت  توارط  قمع  اه و  لگ  یگزات  نامهم  یتاظحل  يارب  نامیاه  هشیدنا  ات  رابب 

.دوش شنیرفآ  رارسا  یباداش  زا  زیربل  ناملمأت  ضوح  ات  رابب 

هب تماف  هرقن  ياه  منبـش  ریز  رگید  راب  نامروصت  كدوک  ات  رابب  .زاس  يراج  اـه  تشد  هدـیدفت  ناتـسد  هب  ار  دوخ  هناـمیرک  راـبب و 
.ددرگ تیاه  نادوان  رشرُش  یقیسوم  زا  تسمرس  دیآ و  صقر 

اه تشد  اه و  همشچ  لاح  هب  شوخ 

اه هزبس  اه و  هناد  لاح  هب  شوخ 

زاب همین  ياه  هچنغ  لاح  هب  شوخ 

زان هب  ددنخ  یم  هک  کخیم  رتخد  لاح  هب  شوخ 

رادیب تمایق ، حبص  ات  ار  اه  لگ  اه و  هزبس  شاءایحا ، مسارم  رد  ات  دشوج  یم  تمکح  قمع  زا  هک  تسا  یتسه  يراج  کشا  ناراب ،
.دراد هگن  طاشن  زا  راشرس  یگزات و  زا 

.دنا هتفرگ  یهاوخدوخ  یهایس  یشومارف ، ياه  هناخراک  مد  دود و  رد  هک  تساه  لد  نامسآ  یبور  رابغ  مسارم  ناراب ،

.دننک یم  توعد  شیور  یسورع  هب  ار  اهنآ  دنور و  یم  اه  هتوب  کت  کت  غارس  هب  هک  دنا  یمّرخ  شخبدیون  ياه  كدصاق  ناراب ،
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.تسا اه  هآ  يوس  هب  یهلا  تمحر  مسبت  اه و  هزبس  رس  رب  ادخ  رهم  شزاون  ناراب ،

.تعیبط شوگ  رد  شیور  شوخ  همزمز  تسا و  دیشروخ  بات  بت و  رد  اه  سونایقا  هآ  هراصع  ناراب ،

.تسا نازرواشک  دیما  هساک  رد  راهب  رایع  مامت  ياهرکسم  ناراب ،

نیمز تخـس  ناماد  هب  نامـسآ ، مرن  هدرگ  زا  هک  تسا  تقلخ  راشبآ  نیرتدنلب  یتسه و  دبلاک  رد  یناگدـنز  نوخ  ياه  هرطق  ناراب ،
.تساه هزبس  ندیسر  راظتنا  رد  اهربا  قوش  کشا  دوش ، یم  ریزارس 

نماد زا  هاگ  هک  يا  هدـنرپ  تسا ؛ هدـناسر  مدرم  ياعد  سامتلا و  هناخ  هب  ار  دوخ  اهربا ، راطق  اب  هک  تسا  يا  هدـنرپ  سونایقا  ناراـب ،
.دیاشگ یم  رپ  اهربا  نامسآ  قمع  ات  اهدور ، هخاش  زا  هاگ ، دنیشن و  یم  اه  هوک  هنماد  رب  اهربا 

رات رب  یتسد  اه ، هخاش  اه و  گرب  میـسرب  تدورف  گنهابرـض  اب  تعیبط ! يراجزاوآ  يا  تیاـه ، همغن  اـب  ار  وت  .میراد  تسود  ار  وت 
! ددرگ یم  رتدنلب  اهرابیوج ، جوم  ياه  ماگ  وت ، اب  هک  يا  یشک ، یم  اه  هشیدنا 

ناـبایب رد  مالـسلا  هیلع  حون  ياـه  هحون  مهرم  يا  ناـمرحمان و  هنیـس  رـس و  رب  قـح  تریغ  لسلـسم  راـبگر  يا  میراد  تسود  ار  وـت 
! هدیکشخ

! ناراب يا  یهلا ، تمحر  رهظم  يا  دروآ ، رد  رپ  حون ، شخب  تاجن  یتشک  هک  دوب  وت  ندمآ  اب 

ییاضر هثدحم   / ناسنا تقلخ  يادص 

ناسنا تقلخ  يادص 

ییاضر هثدحم 

« ْمَُکل اقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  ».. 

نیمز شوگ  رد  ادخ  ياه  هیآ  نینط  ناراب ،

شنیرفآ روش  رعش  سدقم  ياه  هژاو  ناراب ،

ْیَـش ٍء ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انْجَرْخاَف  َءآَم  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَا  يِذَّلا  َوُه  و   » ملاع تادوجوم  رب  قح  تمحر  هناشن  ناسنا و  تقلخ  يادـص  ناراـب ،
« ...ابکارتُم اّبَح  ُْنِم  ُجِرُْخت  ارضَخ  ُْهنِم  انْجَرْخَاَف 

.هدروخ كرت  نابل  اب  هنشت  نیمز  هنشت ، نیمز  نیمز ؛ ردام  راهب ، هدنیاز  تادوجوم ، ردام  ناراب ،

، ناگتـشرف لاب  يوب  ادـخ ، يوب  دریگ ؛ یم  نامـسآ  يوب  نیمز ، دـهد و  یم  دـنویپ  نامـسآ  هب  ار  نیمز  دوخ  ینارون  نارطق  اب  ناراب ،
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، نتفر زا  دعب  دیادز و  یم  اه  هچوک  يور  رس و  زا  رابغ  دشک ، یم  شزاون  تسد  اه  هرجنپ  راسخر  رب  هک  ناراب  ياسآ  هزجعم  ناتسد 
.دهد یم  هیده  نامسآ  هب  ابیز  ینامک  نیگنر 

.شیاشگ دیون  ناراب ، رد  هتسکش  ياه  لد  تسا و  رت  باجتسم  ناراب  ریز  رد  اعد  ياه  تسد 

.ناراب تمارک  ریز  رد  هنشت  ياه  تسد  تسا و  ضحم  تواخس  نامسآ ، دراب و  یم  ناراب 

« ...ٍء یَش  ِّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو   » نیمز رد  نامسآ  روآ  رکس  رطع  هدروخ ، ناراب  كاخ  يوب 

.دناسر یم  نامشوگ  هب  ار  ناگتشرف  ینامسآ  ماغیپ  ناراب ، ناراب و  زا  میا  هدنز  ام  و 

.ام ياه  لد  رب  تسا  قشع  ترضح  لوزن  ناراب ، .تسا  قح  روضح  رد  ام  زاین  ناتسد  هدننک  تعافش  ناراب ،

.ام ناج  شوگ  رد  تسا  نیشنلد  ناراب  تارطق  نینط  هک  تسوا  دای  اب  دوش و  یم  رادیب  اه  لد  رد  هک  تسوا  دای  ناراب ، من  من  اب 

.دوش یم  هتخاون  ناینیمز  يارب  هک  تسا  ناینامسآ  ِیسدق  ياوآ  ناراب ،

یسوط اروح  / ناراب قه  قه 

ناراب قه  قه 

هدیکـشخ ياه  هنوگ  هدننک  شزاون  هدروخ و  كرت  ياه  نیمز  رگ  باریـس  هتفرگ ، درگ  ياه  لد  هدنیادز  اهرابغ و  هدـنیوش  ناراب ،
.تسا

هداد هیده  راگدرورپ ، تاقولخم  کیاکی  هب  هک  تسا  کچوک  يوت  رد  وت  هنیآ  رازه  رد  اه  نامـسآ  اه و  سونایقا  رگریوصت  ناراب ،
.دوش یم 

.تساهرازلگ يابرلد  ياهراگن  يراهب و  ياه  هچنغ  نارگن  هاگن  نیرفآ  منبش  ناراب ،

.دزاس باریس  ار  هنشت  ياه  ناج  درابب و  دنوادخ ، تمحر  ات  تسا  زاین  نیمز  یکاخ  رب  نیشن  الاب  ياهربا  طوبه  ناراب ،

يرابگر ندش ، رهن  يارب  ناراب ، .تیمولظم  ياهزور  هایـس ، خرـس و  اهزور  هرطاخ  تسا ؛ خـیرات  خـلت  ياه  هرطاخ  ناتـسکشا  ناراب ،
.دراپسب ناشومارف  دوخ  ِترطف  ِتارف  هب  ار  یبنیز  ییاروشاع و  ياه  هلان  ات  رگدایرف ؛ دوش  یم 
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.دشاب هرابود  يزاغآ  يارب  يرگنلت  ناشیاه  یگنتلد  ات  دروآ  یم  تداع  نانیشنرهش  دای  هب  ار  تلاصا  ياتسور  من  يوب  ناراب ،

.دشخب یم  هللا  یلا  برقت  سفن و  هیکزت  تراهط  هدیکشخ ، ياه  لد  هب  يراهب و  میسن  توارط  کشخ ، ياهداب  هب  ناراب ،

اقستسا زامن  هتخود و  مشچ  تباجا ، نامسآ  ناتـسآ  هب  هک  تسا  يدنمدرد  ياه  لد  هدقع  شیاشگ  لصاح  یهلا و  رهم  هدژم  ناراب ،
.دنا هدناوخ 

.تسا نتسیز  یتشهب  ياهب  ندش و  يراهب  هناهب  ناراب ،

يرون ماهلا  / دنراب یم  اهربا  و 

دنراب یم  اهربا  و 

يرون ماهلا 

؟ دنک یم  اه »  » نامسآ هنییآ  هب  نیمز  ای  دور ، یم  الاب  هک  تساهایرد  هآ  نیا 

رادم تشگنا  رس  دشاپ و  یم  يدیپس  یتشم  نآ  ِتسدکی  ِیبآ  رب  هک  تسیک  دیاشگ ؟ یم  تسد  مادک  ار  نامسآ  ضوح  ياه  هراوف 
؟ دشکب هزات  یحرط  ون ، یسالک  رد  ات  دشارت ، یم  ار  شنیرفآ 

یم َهل  َهل  اهرت  کچوک  هک  ردق  نآ  دنـشک ، یم  ار  نیمز  هریـش  اهدنلب  دـق  .دروخ  یم  مه  هب  اه  سالک  مظن  دـنزن ، ناراب  ضبن  یتقو 
گنهآ اه و  هرخـص  نشخ  يادـص  اب  ناتـسهوک  یتح  .ینتفگن  دـتفا  یم  ناهایگ  ناـج  هب  یغاد  دـیاین ، ناراـب  مه  زاـب  رگا  .دـننز و 

یم هزایمخ  ناج  یب  ياهرابیوج  درذگب ، هک  یتدـم  .دـنک  یم  شودـخم  ار  نیمز  ِشمارآ  دـَناکرت و  یم  تسوپ  اه  همـشچ  فیرظ 
.دنور یم  ورف  هعرج  هعرج  دوخ ، رتسب  رد  اهدور  دنشک و 

ات دـشکب ، سفن  نـیمز ، اـت  دزیخ  یمرب  هـمه  زا  رتـالاب  اـهارفا  هراـشا  تـشگنا  .دنرـضاح  ناـهایگ  هـمه  اـهربا ، باـیغ  روـضح و  رد 
ِتوارط هسردـم -  هنهک  ياه  تکمین  لـثم  هتـسخ -  ِكاـخ  دـنواکب و  ار  نامـسآ  دـنهاوخب و  توارط  ـالاب ، هب  تشگنا  اهرادـیپس ،

.دنک لغب  ار  اه  ندییور 

، ناتخرد يارب  دیاب  يزییاپ ، ِدرز  سابل  زا  دـعب  دـناد  یم  وا  هنـسرگ ! یِک  دوش ، یم  هنـشت  یِک  نیمز  دـنادب  هک  تسه  یـسک  هشیمه 
یگزات زبس  شوپور  دنا ، هدرک  مان  تبث  اه  هچغاب  اه و  غاب  هسردم  رد  هک  ییاهنآ  يارب  دـیاب  دوش ، یم  هک  راهب  دـفابب و  یفرب  ِهالک 

.دندراو هزات  هک  اهنآ  يارب  مه  دنا ، هدوب  لبق  زا  هک  اهنآ  يارب  مه  دزودب ،
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: دیوگ یم  .دراب و  یم  ربا  و  رابب ! دیوگ : یم  دروآ و  یمرد  ادص  هب  ار  ناتـسبد  گنز  هک  تسوا  تسد  .تسا  شنیرفآ  لک  ریدم  وا 
مّلعم دزومآ  یم  ربا  هب  وا  .دشاب  ات  شاب ، زبس  دیوگ : یم  تخرد  هب  و  دور ، یم  و  ورب ! دیوگ : یم  دور  هب  .دبات  یم  دیشروخ  و  باتب !
يادص زا  دنـسرتب  مه  همه  و  دودـب ، شیاه  مشچ  رد  یقرب  و  دّرغب ، و  تکاس ! دـنزب : داد  یِک  دـَناد  یم  بوخ  ربا  ار و  ندوب  شیور 

مه شدنلب و 

رد دـنناوت  یم  همه  تقو  نآ  .دراـب  یم  اـمتح  دّرغ ، یم  وا  یتـقو  دـنناد  یم  همه  .تسا  هدرک  هّجوـت  اـهنآ  هـب  هـک  دنـشاب  لاحـشوخ 
.دنورب الاب  دننک و  دشر  شنابرهم  تواخس 

یم تخرد  ناراب ، شزاون  اب  ناهایگ ، .دَروخ  یم  سیخ  ادخ  ِتبحم  زا  اج  همه  اه ، غاب  ِرس  يور  دوش  یم  هدیشک  اهربا  تسد  یتقو 
رد هک  ییاهربا  همه  تیفافش ، اب  ینعی : .دنوش  یم  مدآ  هک  دصقم ، هب  دنسر  یم  ردق  نآ  اه  هویم  دنهد و  یم  هویم  اه  تخرد  دنوش ،

مـشچ همـشچ  هب  دودب و  اه  مدآ  نوخ  رد  اهنآ  توارط  ات  دنناکچ ، یم  ناراب  ِتوالت  معط  اه ، مدآ  ناهد  رد  دنا ، هدرک  هریخذ  دوخ 
.دسرب ناشاه 

مـشچ زا  ار  ناراب  معط  دـنک و  زاب  ار  اه  مدآ  لد  ربا  ّتیمدآ  هاگـشناد  رد  دـهاوخب ، شنیرفآ  ریدـم  تسا  نکمم  مه  بش  همین  کی 
يور ییابیز ، ياقـستسا  ياه  هنوگ  يور  اه ، مدآ  یگنتلد  ياه  هنوگ  يور  دنزیرب  دنوش و  ناراب  زین  ناتخرد  راب ، نیا  دنارابب و  اهنآ 

.تیاهن یب  هدز  لپ  ياه  هاگن 

.دننک یم  شوماخ  ار  منهج  مزیه  راطق  راطق  ِشتآ  هک  دنارُطق  مک  ياه  هرطق  نیمه  اه  تقو  یهاگ 

؟ تسا هداد  هدعو  نییآ  زبس  ِنانمؤم  هب  ادخ  ار  اه  ندیراب  نیا  تکرب  هک  تسا  لصف  دنچ  منادب ، وگب  یتسار !

يدمحا ناخ  دوواد  / ناراب رد  دلوت 

ناراب رد  دلوت 

يدمحا ناخ  دوواد 

.يراهب زبس  ياه  فلع  نایم  زا  دیآ  یم  وت  يوب  تسا ، زاب  هرجنپ 

.دچیپ یم  منهذ  رد  راهب  فیطل  یکنخ  وت ؛ يوس  هب  مرب  یم  تسد 

اب ارم  ...و  یـصقر  یم  یـشک ، یم  دـق  نم -  رد  یفوکـش -  یم  يور ، یم  ورف  نم  رد  .مریگ  مارآ  وت  صقر  رد  ات  مور  یم  هچوک  هب 
هب رتچ ، یب  ياه  یکدوک  هب  يرب  یم  دوخ  اب  ارم  .يرب  یم  دوخ 

.یشوگ يزاب  هناموصعم  ياه  یکدوک  هب  داش ، لالز  ياه  كدوک 
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هب وت  اما  دنناوخ ، یم  ندز  وناز  هب  یتخرک و  هب  نداتـسیا ، هب  ار  وت  منورد  ياه  یکیرات  يور ، یم  ولج  هب  يوش و  یم  يراج  نم  رد 
.اهر دازآ و  ناور و  يور ؛ یم  شیپ 

یم رد  یکدوک  .تسا  هدیمد  اه  نآ  رد  شیاین  رت  هنیزبس  هک  موصعم  مشچ  ود  تسد و  رد  یبآ  لالز  هساک  اب  دـنز  یم  رد  یکدوک 
.زامن اب  هدیپس ، اب  حبص ، یکاپ  رد  هدش  هتسش  ياه  تسد  ناذا ، منرت  اب  دنز 

یکاپ گُنت  شوگیزاب  خرس  ياه  یهام  دیما ، زبس  راون  اب  هدش  هتسب  ياه  هزبس  اب  دنز  یم  رد  یکدوک 

.یگشیمه تفاطل  یلالز و  نامه  اب  يوش ، یم  دراو  وت  میاشگ ، یم  ار  رد 

.ینار یم  بقع  هب  دنا -  هتفرگ  ار  محور  هحفص  هک  ار  هایس  ياه  هطقن  ما  هتفشآ  ناور  رد  يوش و  یم  يراج  وت  منک ، یم  زاب  ار  رد 

شیاین هنیزبس  زا  هک  موصعم  مشچ  ود  نآ  مریگ و  یم  وت  زا  ار  ما  هناکدوک  تقادـص  ار و  دـیما  زیربل  ياه  هساک  میاـشگ ، یم  ار  رد 
.دنرت

یم ار  رد  .شیاین  هدـیپس ، حبـص ، لالز  یکاـپ  رد  منک  یم  اـهر  ار  مدوخ  مریگ و  یم  وت  ناتـسد  زا  ار  ناذا  منرت  میاـشگ ، یم  ار  رد 
.مریگ یم  وت  هدنشخب  ناتسد  زا  ار  ما  یکدوک  ...و  ار  شوگ  يزاب  خرس  ياه  یهام  مریگ ، یم  ار  دیما  ياه  هزبس  میاشگ ؛

یکدوک اب  هارمه  تشخب ، يداش  صقر  رد  ات  وت ، اب  ات  وت ، رد  ات  زین ، ار  میاه  شفک  مراذـگ ؛ یم  يرانکرب  ار  رتچ  مدـنب ، یم  ار  رتچ 
.منک یگدنز  ما  هتشگزاب  ياه 

.دنز یم  کمشچ  نم  هب  قشع ، نامک  نیگنر  عولط  اب  هک  منیب  یم  وت  لالز  نامشچ  تشپ  زا  ار  یگدنز 

.دیوگ یم  کیربت  ار  مدلوت  یگتسکش و  ار ، ما  یکاپ  هک  منیب  یم  ار  یگدنز 

.ار ناراب  یلالز  رد  هرابود  يدلوت  ار ، ناراب  رد  يدلوت 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دش ریزارس  قشع  و 

دش ریزارس  قشع  و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! تسشن اه  سونایقا  لد  رب  زاورپ  بت  دندرک و  ناروف  اه  ساسحا  دنتفرگ ، جوا  اه  تسد  دندمآرب ، اه  لد  زا  اه  هآ 
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«. دیشک تسناوتن  تناما ، راب  نامسآ   » هک نیا  ات 

 ... دیکچ دیکچ و  دیکچ و  هرطق ، هب  هرطق  ایرد ، هب  ایرد  تشد ، هب  تشد  هظحل ، هب  هظحل  ناراب ! تفرگ ! ناراب »  » دش و ریزارس  قشع 

! تخیمآ مه  رد  شیور ، گنهآ  اب  نیمز ، زبس  رعش  رد  ار  ندوب  ِساسحا  و 

! تفرگ ناج  اه  « نادوان  » یقیسوم اب  شراب ،»  » يابفلا دش و  یفرح » ، » هرطق ره 

زاب  » ِزبس ِتوارط  رد  رهـش ، يدود  ياه  هچوک  دـندیناسر و  رهـش  هتـسخ  ماشم  هب  ار  اه  لِگ  هاک  هنامیمـص  يوب  اتـسور ، ياه  نادوان 
، ... دندش مگ  هنارت » اب  ناراب 

ِنْزُْملا َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَا  ُْمْتنَأَأ  َنُوبَرْشَت *  يَذلا  َءاْملا  ُُمْتیَاَرَفَا  دناوخ ؛ ارف  ّمنرت  زبس  دوهش  هب  ار  درز  ياه  هاگن  اهراب  نامسآ ، دیراب و  ناراب 
(1)  * َنُولِْزنُْملا ُنَْحن  ْمَا 

دنداتسیا اشامت  هب  دوب -  شیاین  حیبست و  ناجیه  زا  رپ  هک  ار -  دوخ  زبس  رواب  ناتخرد ، دیراب و  ناراب 

ادـخ هب  ناراب ، ياپ  ّدر  زا  دـناوت ، یم  کلاس  ره  هک  یتمـس  هب  دـندوشگ ؛ تیدـبا  تمـس  هب  ار  دوخ  ریـسم  اهرابیوج  دـیراب و  ناراب 
! دسرب

سرت زا  اه ،» گنلپ   » دـیراب و ناراب  دـنتفرگ ! نشج  اهوق ،»  » نیدـنرپ صقر  اب  ار  اه  هرطق  زیگنا  لد  دورف  اـه ،» هکرب   » دـیراب و ناراـب 
.دندرک هیده  ناوهآ ، هب  ار  يدازآ  ناشاه ،» لاخ   » ندش كاپ 

.دنداتفا دوخ  هتشذگ » ياهرذن   » يادا رکف  هب  نازرواشک ،»  » دیراب و ناراب 

.تفرگ يزاب  هب  ار ، ناقشاع »  » نهذ هرجنپ  شیاهرگنلت ، اب  قشع ،»  » دیراب و ناراب 

! ناراب هتشرف  دییور ؛ هتشرف  يا ، هرجنپ  ره  تشپ  ...دیراب و  دیراب و  دیراب و  ناراب ،

شرازآ فّلکت  رابغ  درک و  یم  بت  میاد  تشاد ؛ وشتـسش  هب  زاین  نیمز ، ِدرگ  ِنامتخاس  دوب و  هدـش  يرپس  تقلخ  ياهزور  نیتسخن 
! داد یم 

! دوب نیمز  رد  داش  مرن و  یقیسوم »  » نیتسخن ناراب ، زیگنا  لد  ياوجن  دیرفآ و  ار  ناراب » ، » دنوادخ

تادوجوم مامت  مک ، مک  .دوب  هدرک  رارقرب  نیمز  اب  ار  يا  هزات  دنویپ  نامسآ ، دوبن و  اهنت  نیمز  رگید 
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 - ینیمز دوـجوم  نیرت  نیگمغ  ناـسنا - ، تسوـیپ ! نیمز  ناـنکاس  هب  مه  مالـسلا -  هیلع  مدآ  ناـسنا -  تیاـهن ، رد  دـندمآ و  دـیدپ 
، نارای قارف  رد  ناراب ، لثم  دیّرغ و  اهدعر ، لثم  درک ، ضغب  اهربا ، لثم  هشیمه 

! ناراب لثم  تسرد  تسیرگ ؛

« قشع  » دیراب و ناراب  تسیرگ ، ناسنا  .درک  تیاکـش  اه  ییادج  زا  ین »  » لثم دـیلاب و  شیاه  هناقـشاع  رانک  رد  قشاع ! ناسنا  ناسنا ،
 . ...دش ریزارس  نامسآ  زا 

يردیح هموصعم  / نامسآ هلهله 

نامسآ هلهله 

يردیح هموصعم 

یم نامـسآ  رب  تسد  بش  ره  هک  ینیچ  هراتـس  ياـه  تسد  درک و  یم  نارگن  ار  ناـسنا  نیمز ، ياـه  كرت  .یطحق  دوـب و  یکـشخ 
.دندرب

، يدز یم  رـس  هک  هچوک  ره  هب  دوبن ، تایح  زا  يربخ  .دروآ  یم  درد  هب  ار  نامـسآ  لد  هک  ییاه  هاـگن  یگدرمژپ و  دوب و  یکـشخ 
يارب دندوب  يا  هدشمگ  لابند  هب  دوخ  هک  ییاهربا  گرم و  دوب و  گرم 

.تایح

.درک هدنز  ار  هدرم  نیمز  دمآ و  ناراب  و 

.دمآ نامسآ  زا  ناراب  دمآ ، ناراب 

.دش يراج  اهربا  هدید  زا  نامسآ ، ياه  کشا  تفای و  نایرج  هدیکشخ  ياهرابیوج  رد  یگدنز  يرآ !

.وت ندیشون  يارب  .تسیرگ  نامسآ 

هک دـندرک  ادـص  نانچ  تاناویح ، دزیرن و  نیمز  رب  یکـشا  هرطق  هک  دـنتفرگ  الاب  ناـنچ  ار  ناـش  هدرمژپ  ياـه  تسد  هک  ناـتخرد  و 
تسکش مه  رد  ار  ناراب  توکس  ناش ، هلهله  يادص 

یم ناراب  .دزیر  یم  ورف  هناخ  هچیلاق  رب  دـیامیپ و  یم  ار  نهآ  دوپ  رات و  ددرون ، یم  رد  ار  يا  هناـخ  فقـس  هاـگ ، دـیآ و  یم  ناراـب 
..و سیخ  كاخ  يوب  نیمز و  لد  رب  دیآ ،

.دمآ ناراب 
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.نامک نیگنر  يارب  داتسرف  ار  ناراب  دنوادخ 
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ینوطالقس میرم  / تسادخ مالس  یقیسوم  ناراب 

دیراب ناراب  سپ  ... 

دوب تقلخ  زا  نشور  تئارق  هک 

نیمز یحطق  رد 

هایگ یلاسکشخ  رد 

كاخ یگدرمژپ  رد  و 

تفرگ ناراب 

لالز نشور و 

هوبنا زیرکی و 

دنداتفا هار  هب  ناهج  ياه  نادوان 

درک رت  بل  نیمز 

دنوادخ ینابرهم  شیاتس  هب 

! هللا ناحبس 

.دندیشون تمحر  ماج  زا  هعرج  هعرج  ناهایگ ، و 

! هللا ناحبس 

تفرگ ناراب 

ناهج هدروخ  كاخ  نهذ  و 

دش یبور  رابغ  مارآ ، مارآ 

! هللا ناحبس 

تفرگ ناراب 
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فافش تسدکی و  كاپ و 
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قشع یلجت  تیفافش  نانوچ 

دنتساخرب یلاسطحق  نیگنس  باوخ  زا  بآ ، رشرش  یقیسوم  اب  اه ، هچوک 

.هتسویپ نازیر و  تفرگ ؛ ناراب 

دش هدوشگ  نامسآ  ياهرد 

دوب شیاشگ  ناراب 

دوب تواخس  ناراب 

دوب ادخ  مالس  یقیسوم  ناراب  و 

دزیخرب هک  دز  ادص  ار  ناهج  ادخ  و  ... 

نیمز ياه  هشیر  رد  ناراب  هدنور  تکرح  اب 

اهرابگر و 

قشع زا  دندز  هقرج  ار  نامسآ  هک 

دوب ادخ  هناقشاع  همزمز  ناراب  و 

تقلخ شوگ  رد 

هیآ هیآ  ...تخیر  ورف  دیچیپ و  مارآ  مارآ  هک 

ییازریم دیعسدمحم  «/ سیخ تفوطع  »

« سیخ تفوطع  »

ییازریم دیعسدمحم 

ّرثکت تسا و  ّدلوت  ناراب ،

لّزغت تسا و  همزمز  ناراب ،

هیرگ اشامت ، ندش ، رت  ، یگزات ینعی  ناراب 
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دکچ یم  شیاهراوید  زا  سای  رطع  هک  يا  هچوک  رد  ندش  قشاع  ینعی  ناراب 

دوهش یکاپ ، رکذ ، ینعی  ناراب 
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.دنک یم  ردابتم  كاخ  نهذ  رد  ار  نتفکش  يانعم  هک  سیخ  یتاملک  ینعی  ناراب 

؟ تفای ناوت  یم  فراعملا  هریاد  مادک  رد  ار  ناراب »  » يانعم

، دیشچ دیاب  ار  ناراب  درک ، سمل  دیاب  ار  ناراب 

.دورب نارای  هفشاکم  هب  زاب  ِرتچ  اب  دناوت  یمن  یسک 

.دمهف یمن  ار  ناراب  نابز  دورب ، ناراب  ینامهیم  هب  یناراب  هالک و  اب  هک  یسک 

.تسا میالم  ِینابرهم  ناراب ،

.سیخ تفوطع  ینعی  ناراب 

.ایشا اب  نتخیمآ  رد  بوطرم  ّسح  ینعی  ناراب 

.ایرد نازوا  ِندرک  یجه  ینعی  ناراب 

.میدرگ یمزاب  هناخ  هب  سیخ ، ياهوم  اب  میناوخ ، یم  هناخ  هار  رد  ار  نآ  تقو  ره  هک  يرعش  ینعی  ناراب 

.دیکشخ یم  هچغاب  يولگ  دوبن ، ناراب  رگا 

ياه لافس  دوبن ، ناراب  رگا  .دش  دهاوخ  لیدبت  دولآدرگ  يا و  هشیـش  یفقـس  هب  نامـسآ  دوش ، شومارف  ربا  هظفاح  رد  ناراب  مان  رگا 
كورچ امرگ  تدش  زا  هچنغ  نهاریپ  دنتشاد و  یمرب  كرت  هچغاب 

ياه شفک  سک  چیه  رگید  دنتسب و  یم  رات  اه  توبکنع  روگنا ، ياه  هشوخ  رب  دوبن ، ناراب  رگا  .دش  یم 

.دید یمن  قاّرب  ون و  ار  كزود  شفک 

؟ درک یم  هیده  غاب  هب  ار  توارط  همه  نیا  يا  همزمز  مادک  دوبن ، ناراب  رگا 

؟ درک یم  شزاون  ار  نامیاهوم  هنانابرهم  ردق  نیا  یتسد  مادک  دوبن ، ناراب  رگا 

 ! ...يدیرفآ ار  ناراب  هک  یتسه  نابرهم  ردق  هچ  وت  ایادخ ! هآ ... 

ص:21

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


رون ياه  هخاشرب 

باتفآ هعرج  کی 

رظن شوخ  ریما  / هغالبلا جهن  هبطخ 129  زا  یبدا  یتشادرب 

هغالبلا جهن  هبطخ 129  زا  یبدا  یتشادرب 

دیهاوخ شزاب  هک  دیتسه  یماو  دنب  رد  .دیتسه  رذُـگ  يارـس  نیا  هزور  دـنچ  نامهیم  ناتدـنلب ، ياهوزرآ  نایامـش و  ادـخ ! ناگدـنب 
.ناگیاب رد  همه  اه  هدرک  تسا و  هاتوک  گنرد  ِهاگ  تخادرپ ،

ییوکین هک  دیا  هداتفا  ینارود  هخرچ  رد  .دید  نایز  تبقاع  دیشوک و  هک  نآ  اسب  دادب ، فک  زا  دروآ و  عمج  درب و  جنر  هک  نآ  اسب 
، تسا نوزف  رد  عمط  شتآ  نامدرم  ِكاله  رد  ار  ناطیـش  هک  تسا  يراـگزور  .تسا  هدروآ  يور  نادـب  يدـب  هدرک و  تشپ  نآ  رب 

.گنچ رد  شراکش  رتسگ و  نماد  شبیرف  گنرین و  دنمورین و  يرگ  هابت  گرب  زاس و 

تمعن هک  يزودـنا  تورث  ای  دراد ؟ شیوخ  يرادـن  ناـبیرگ  رد  تسد  هک  ینیب  یم  یتسدـگنت  زج  اـیآ  رگنب ؛ یهاوخ  هک  وس  ره  هب 
ادخ قح  هک  یتسد  کشخ  لیخب  ای  هدرک ؟ نوگژاو  نارفک  قاط  زا  ار  ادخ 

؟ تسا نارگزردنا  ندینش  رب  شناج  شوگ  هک  یشکرس  ای  هتشابنا ؟ شیوخ  یهاوخ  هدایز  هناخ  ار 

یم شیپ  عرو  تسد  يزور ، بسک  رد  هک  نانآ  دـنیاجک  امـش ؟ نادرمناوج  ناـگدازآ و  دـنیاجک  امـش ؟ ناـکاپ  ناـکین و  دـنیاجک 
دندیچوک و تسپ  هاگیاج  نیا  زا  هک  تسین  نینچ  ایآ  دـنهن ؟ یم  ماگ  یکاپ  هب  يرادـنید ، کلـسم  رد ] هک   ] نانآ دـنیاجک  دـنروآ ؟

تشپ دیواج ، يانشور  يوس  هب  ار  دودنا  مغ  هناخکیرات 
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کچوک رد  رگم  دـشوک  یمن  لد  ناتـشهوکن و  رب  رگم  ددرگ  یمن  زاـب  ناـبز  هک  دـیتسه  ینارادـقم  یب  زج  اـیآ  سپ  دـنداهن ؟ رس 
دزاس نوگرگید  ار  یتشز  ات  تسه  یسک  هن  .دش  راکشآ  یهابت  نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  « ؟ ناتندرپس یـشومارف  تسد  هب  ندرمش و 

.دراد زاب  يدب  زا  ات  يا  هدنرادزاب  هن  و 

؟ دیـشاب وا  ناتـسود  نیرتزیزع  هک  دیراد  یم  تسود  دینک و  یم  وزرآ  وا  سدق  يارـس  دـیبلط و  یم  یهلا  تمحر  راوج  لاح  نیدـب 
.تفای راب  ناوت  یمن  شیدونشخ  ناتسآ  رب  يرادربنامرف  اب  رگم  تفیرف و  ناوت  یمن  شتشهب  عمط  ار  دنوادخ  هک  تاهیه !

.دننک یمن  یکین  نتشیوخ  دنناوخ و  یم  یکین  هب  ار  نامدرم  هک  نانآ  رب  دنوادخ  نیرفن 

! دنرادرک تشز  نتشیوخ  دنراد و  یمزاب  اه  یتشز  زا  و 
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( یقلُخ شوخ   ) ناج يالج 

ییازریم دیعس  دمحم   / مالس ياه  لگ 

هدینادرگ دـنوادخ  رکذ  لحم  هتخاس و  یهت  بضغ ، هنیک و  زا  ار  شبلق  هک  ارچ  دراد ؛ هنـسح » قالخا  ، » تسا یتشهب  شناج  هک  نآ 
.تسا

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  دشخبب  نارگید  رب  دروخب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دناوت  یم  تسا ، ّطلسم  شیوخ  ِسفن  رب  هک  نآ 

« ...سانلا نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  »

.درذگ یمرد  وا  زا  زین  يادخ  تشذگرد ، وا  قلخ  زا  ادخ ، رطاخ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  يرآ !

ار نارگید  هک  نآ  .تسا  هدـناوخ  هنـسح » هوسا   » شدـنوادخ هک  تخومآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـیاب  ار  کین  قالخا 
قلخ نینـسحملا » بحی  هللا  و  دراد ...« : یم  تسود  ار  وا  زین  دـنوادخ  دـنک ، یکین  دـنک و  راتفر  یمرن  هب  مدرم  اب  دراد و  یم  تسود 

.تسا نمؤم  هتسیاش  هک  تسا  یتنیز  کین ،

« ناسحالا الا  ناسحالا  ءازج  له  ، » یتسار هب  دنیب و  یم  یکین  دنک ، یکین  هک  نآ 

، مینک دروخرب  رگیدکی  اب  هداشگ  يور  اب  سپ  دنوش ، یم  دنم  هرهب  نآ  زا  همه  دشاب ، هتشاد  سکره  هک  تسا  يرطع  وکین ، قالخا 
ياه لگ  میشاب و  نابرهم  مهاب  مییوگب ، نخس  مهاب  یمرن  هب 

...مینک هیده  رگیدکی  هب  غیرد  یب  ار  ناممالس 
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح  / ییاهر زاورپ و  شطع 

ياه نامسآ  يوب  ات  .تخوس  تناتسد  رد  هراتس  مادک  داد ؟ جورع  نامسآ  ات  ار  تیاه  لاب  هرجنپ ، مادک  یتشذگ ؟ كاخ  زا  هنوگچ 
؟ دنک تراشرس  تسدارف ،

هبوت اـّما  .ار  ترکیپ  هک  هنوـگ  نآ  دیـسوب ؛ كاـخ  هدرـشف  مه  رد  ياـه  تشم  ار  هدوـشگ  عوـلط  هب  ور  نزور  ود  نیا  تیاـه ، مشچ 
.مونش یم  ار  تیاه  لاب  يادص  هرجنپ ، هچ  نآ  ره  زا  نیقی ، يادنلب  رب  خیرات ، غیتس  رب  يا  هداتسیا  يا ، هتخود  مشچ  رون  يادنلب 

رید كاخ  نیا  .تزاورپ  ياه  لاب  رد  دـیچیپ ، تروبع  ياـه  ماـگ  رد  تداهـش  .درک  باریـس  ار  تا  یگنـشت  هعرج  هعرج  تداـهش ،
تـسد ـالاب  يا  هداتـسیا  وت  دزرل و  یم  تیادـص  كاوژپ  زا  دونـش ، یم  دروخ  یم  تماقتـسا  ياـه  هرخـص  رب  هک  ار  تیادـص  لاـس ،

، نامـسآ هک  اج  نآ  دنک ، بوسر  تیاه  مشچ  رد  دیـشروخ  هک  اج  نآ  یـشیدنا ؛ یم  تسدارف  هب  يا و  هتـشذگ  كاخ  زا  نامـسآ ،
یناشیپ زا  يا  هشوگ 

.درک دنهاوخ  هنایشآ  تربتس  ياه  هناش  رب  رتوبک ، هچ  نآ  ره  هک  اج  نآ  دوش و  تدنلب 

تمبای یمن  دنا ، هدمآرد  وناز  هب  وت  هب  ندیسر  ياه  هندرگ  رد  مروبع  ياه  شفک 

لحاس رب  ار  ترکیپ  هتخوس ، ياه  ملب  هارمه  نوراک ، دننز و  یم  لاب  نامسآ  رد  ناشیاه  هناش  رب  اه  هناورپ  ار  تجورع  هک  نیمز  رد 
هنوگ نآ  دناشن ؛ ورف  ار  تزاورپ  شطع  تداهش ، .دنز  یم  جوم 
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دـهد و یم  رپرپ  ياه  هلال  يوب  ترکیپ  دـندرک ، قیاقـش  زا  زیربل  ار  ترکیپ  هار  رد  يراـهب  هک  هنوگ  نآ  يدـش ، باریـس  رون  زا  هک 
.دنا هتسشن  هراظن  هب  ار  وت  جورع  رتارف ، ینامسآ  رد  ناگتشرف ،

نیگنر تسا ، هتفکـش  ار  تجورع  راهب ، رازه  دـننک ، یم  همزمز  ار  تیاه  ماگ  گنهآ  اهزیرکاخ  زونه  مونـش ، یم  زونه  ار  تیادـص 
ار زوس  نیچ  هطقن  نامسآ ، ات  تیاه  هناشرس  زا  هتخوس  ياه  نامک 

، تسا هدرک  زاورپ  گنهآ  اهر ، ِنارتوبک  نوچ  نامـسآ  رد  تدنب  یناشیپ  دهد ، یم  نتفکـش  يوب  داب  رد  تا  هیفچ  دـنهد ، یم  همادا 
.يراشرس تسد  ارف  ياه  نامسآ  يوب  زا  وت  دننز و  یم  لاب  تیوربور  زاب ، ياه  هچیرد  دنیوب و  یم  ار  تیاه  لاب  هناورپ ، نارازه 

یسوط اروح  / خرس باق 

يرپ لثم  يرتخد  هی  يردجنپ ، وت  هش  یم  هک  بش  »

يرسور ریرح  ریز  هنک ، یم  هتسد  وش  اهوم 

هنز یم  لگ  شاهوم  يور  هچغاب و  رانک  هر  یم 

هنز یم  لُز  سکع  باق  هب  هچقاط و  رانک  دای  یم 

هشیش زا  ور  رابغ  درگ و  هنک ، یم  كاپ  شنیتسآ  اب 

(1)« هشیمه لثم  هسوب  یم  هریگ و  یم  لغب  وباق 

.دزاس یم  يراج  گرزب  يدرم  دیشر و  ییاباب  زا  مهبم ، تارطاخ  باق  رب  ار  هرطاخ  رهن  شیاه  هسوب  مه  زاب 

دنوش و ریزارس  ردپ  يا  هشیـش  حیرـض  تشد  رب  شیاه ، هنوگ  مرن  ياه  هپت  زا  ات  دنک  یم  هراومه  اه  کشا  رب  ار  هار  هک  ییاه  هسوب 
اب دوش و  یم  هداد  وشتـسش  كرتخد  ياه  کشا  اب  بالگ ، بآ و  هب  يزاین  چیه  یب  هدـنز ، هشیمه  حیرـض  نیا  ناراب ، هسوب  زا  دـعب 

رهم هنیآ  رب  هتسشن  رابغ  شا ، يرسور  هشوگ 

.دوش یم  كاپ  هبترم  دنچ  يزور  رّرکم ، ياهراب  يارب  هرابود و  ردپ ،
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: دیاشگ یم  ار  شا  هفطاع  كرتخد ، نابز  لفق  دریگ و  یم  يرگید  يانعم  ردپ ، نینوخ  دنخبل  هک  تساج  نیا 

مرب تنوبرق  یهلا  هبوخ ؟ تلاح  اباب ! مالس  »

مرس ور  يدیشک  یم  هک  مشب  تاّسد  نوا  يادف 

رفص زا  يدرگ  یمرب  یک  افو ! یب  ياباب  یتسار 

رد يولج  مود  یم  نم  ننز ، یم  رد  ات  ازور  نیا 

هگ یم  هیاسمه  رتخد  يآ » یمن  تقو  چیه  وت  اما  »

(1)« هگید منک  یمن  يزاب  شاهاب  نیمه  رطاخ  هب 

دنتسناوت یم  دنا ، هدینش  اهنت  اهراوید ، يارو  زا  ار  گنج  ههبج و  هک  هیاسمه  ياهرتخد  نیا  شاک 

، دیوج یم  ار  اباب  رهم  رگوجتسج ، ینامشچ  اب  رمع ، کی  هک  ار  یکدوک  ینامسآ  ياهایؤر  زا  یکدنا 

.دنداد یم  ار  شکاپ  تاساسحا  خساپ  يرتشیب  طایتحا  اب  تقو ، نآ  دیاش  دنمهفب !

.دوش یم  هدنهانپ  ردپ ، ترطاخ  هنیجنگ  زا  یناراب  هشیمه  هاگهانپ  هب  كرتخد ،

کت نابغاب  هک  يردام  هدینش ؛ نامز  بایسآ  ریز  ار  شربص  ناوختسا  ندش  درخ  يادص  اهراب ، هک  تسا  ییاج  نامه  ردام ، شوغآ 
.تسا هتخود  مشچ  شا  ینامسآ  رتوبک  هب  هدنام و  شخرس  لگ 

درد هصغ و  هش  یم  مومت  نکن  هیرگ  هگ  یم  نامام  »

درک یم  هیرگ  یکشاوی  مدید  مدوخ  راب  هی  اما 

! ییاباب ییادخ  شیپ  منک  یم  رکف  ازور  یضعب 

!؟ ییاباب ییاجک  نآلا  ینک  یم  رکف  یچ  هب  يراد 

يدش دیهش  ای  يا  هدنز  هنود  یمن  یسک  نگ  یم 

(2) »؟ يدش دیدپان  يروج  هچ  هچ ؟ ینعی  دوقفم » ! » ییاباب

اب .دنـشاب  اه  ههبج  يالبرک  نادیهـش  ياروشاع  ناسر  مایپ  راو ، بنیز  ات  دـنا  هدـش  گرزب  اه  سکع  باق  ياـپ  بـالقنا ، ياـه  هیقر 
.دنازرل یم  ار  نیمز  لد  دوش و  یم  نتسیرگ  هناهب  اهربا ، شوگ  رد  زونه  هک  ییاهاوجن 
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تلم همه  نیب  ار  تداهـش  اختفا  لادـم  میراذـگن و  اهنت  ناشتولخ ، سیخ  ياه  باـق  اـب  ار  اـباب  هار  هب  مشچ  ناـکرتخد  زگره  شاـک 
.مینک تمسق  ناریا  ناملسم  مولظم و 

هنک یم  ینوبرهم  یه  هریگ و  یم  لغب  وباق 

هنک یم  ینوبز  نیریش  سکع  باق  يارب  حبص  ات 

يرپ لثم  يرتخد  هی  يردجنپ  وت  هش  یم  هک  بش 

(1)« يرسور ور  هکچ  یم  نوخ  هنک  یم  هیرگ  هک  یتقو 

این یقاتشم  دیمح  دیس   ... / وت تارطاخ  اب 

 ... وت تارطاخ  اب 

این یقاتشم  دیمح  دیس 

ياه هچوک  سپ  هچوک  رد  .مدیود  تتارطاخ  یپ  رد  هک  سب  زا  دندش ؛ مخز  میاهاپ  بشید ،

! مناد یمن  مدوخ ؛ ای  ...وت  تبرغ  يارب  دیاش  متسج ، یم  ار  وت  مان  ییاهنت ،

رد هداتفا ، نوریب  بآ  زا  ِیهام  لثم  نم  هن ! يدرک ، زاورپ  سفن  کی  ار  هار  مامت  يدز و  لاب  وت  هک  هنوگ  نآ  هن  مدز ؛ لاب  لاب  بشید 
.مدش یم  بهتلم  وت  دای  لحاس 

زا تتارطاخ ، هک  نآ  ات  متفر  راجنلک  هدز  نایـسن  نهذ  نیا  اب  ردق  نآ  .مدش  دلوتم  هرابود  بشید  .درک  هدنز  ارم  دوب ك  وت  دای  نیا 
.دش يراج  مدوجو  رد  هرطق  هرطق  تبرغ ، ياهرات  قمع 

! مناد یمن  درک ، بوذ  ار  منهذ  ياه  خی  هک  دیاش  دوب  وت  مان  شتآ 

مدرک و چوک  تتارطاخ ، یگیاسمه  زا  شیپ  اه  لاس  هک  نم  .منم  تسه ؟ تدای  هک  ارم  یتسار 

ریز رد  اه ، بش  هچ  ود  ره  هک  ناشن  نآ  هب  ناشن  يراد ! قح  .یسانشن  ارم  يراد  قح  .ما  هدش  يرهـش  رگید  الاح  .متـشاذگ  تیاهنت 
.نامدوخ هراب  دص  دلوت  دلوت ، نشج  میتفرگ ؛ یم  نشج  حبص ، ات  اهرونم  رتچ 

ار ترکذ  مدید و  یم  ار  تمسج  مدوب ؛ وت  راوج  رد  مه  نم  هک  تسا  هاوگ  وا  .سرپب  كاخ  هداجس  زا  میدش ؛ یم  دلوتم  بش  ره  ام 
.منادب يزیچ  تحور  يادنلب  زا  هک  نآ  یب  مدینش ؛ یم 

.درک یم  یناغارچ  ار  بش  ره  هک  دوب  نامررکم  دالیم  نیمه  ساپ  هب  دیاش  مه  نمشد 
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! يوخا منم  هن ؟ ای  ارم  یتخانش  رخآ 

یم یـسیونزاب  ار  قشم  ناتـسزوخ ، هدـیتفت  تشد  يامرگ  ناتـسدرک و  كانزوس  يامرـس  رد  هک  اه  بش  هچ  وت  نم و  تسه  تداـی 
!؟ میدرک

؟ مردارب ینک  یم  یبیرغ  ارچ  وت  ما ، هدش  يرهش  ما و  هدرک  چوک  نم  الاح 

.قشع ملاع  اب  دوب  نم  دنویپ  هک  هچ  نآ  ره  زا  متلاصا و  زا  ...متفرگ  هلصاف  نم 

.تتارطاخ هرارش  دز  شتآ  ار  مدوجو  مزیه  بشید  مردارب !

نک يردارب  ایب و  .ناشنب  منابز  رب  ار  یقـشاع  معط  زاب  ایب و  .راگنا  هدـیدان  ار  ما  یلهاان  ایب و  يا ، هدرک  هنخر  مدوجو  رد  زاب  هک  الاح 
...

یلزا توارط  ما ، هدرم  حور  هک  دیاش  ناوخب ؛ يا  هحتاف  میارب  هعمج  بش  ره  لقاال  مردارب !

 . ...بایرد مه  ارم  نک ، یگنادرم  ایب و  مردارب ! .دبای  زاب  ار  شیوخ 

تسالب ماد  هقلح  تسود  يوم  هلسلس 

تسارجام نیا  زا  جراخ  تسین  هقلح  نیا  رد  هک  ره 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح   / هار رد  يراهب 

ار نامـسآ  ياجک  دنک ؟ یم  ناریو  ار  كاخ  ياجک  تیادص ، ینز ؟ یم  دایرف  ار  يردبرد  اه  لاس  هودنا  هتفرگ ، هم  هرجنح  مادک  زا 
.تسا روانش  نوخ  رد  ياه  نوتیز  ِدوبک  يایؤر  تیاه ، مشچ  دزیر ؟ یم  مه  رد 

یم مومسم  ییاوه  رد  گنچ  دنبوک و  یم  اپ  میقع  هدرشف  ِكاخ  رب  ناتخرد  .دبوک  یم  هنیس  رب  ار  هعقاو  ِدرـس  ِموجه  هار ، رد  يراهب 
ار تهوبنا  ياهدرد  مامت  .دـننک  یم  زاورپ  گنهآ  تراشرـس ، ِمشخ  زا  ناهج  ياـه  گنـس  دـنوش و  یم  تشم  تیاـه  تسد  .دـنرب 

.دبای یمن  شیور  يارب  یلاجم  هتخوس ، كاخ  نیا  دهد ، یم  نوخ  يوب  رجاهم ، ياهداب  شود  رب  تا  هیفچ  ینز ، یم  دایرف 

ناهد رد  بآ ، ياج  تسا ، گنـس  زا  هدیـشک  کلف  رب  رـس  ِناتخرد  ياه  نوتیز  تسا ، گنـس  زا  ییاـه  هکت  ناـتخرد ، ياـه  هناوج 
.دوش یم  گنس  سدقملا  تیب  نامسآ  رد  هراتس  هچ  نآ  ره  دشوج ، یم  گنس  اه  يوج 

.دـننک یم  هلاـچم  دوخ  رد  ار  ناـتخرد  روطق  ياـه  هقاـس  دـنچیپ و  یم  ناـتخرد  رب  دـنناود ، یم  هشیر  نیمز  يور  زره ، ياـه  فـلع 
هب هتخوس  ياه  لاب  اب  تساه  لاس  یمخز ، نارتوبک  .دـنز  یم  طخ  ار  یلاوح  نیا  ياوه  رادراخ ، ياه  میـس  نوچ  ییاذـک ، ياهزرم 

زاورپ يایؤر  دنزود و  یم  مشچ  نامسآ 

.دننک یم  هزم  هزم  شیوخ  زاب  همین  ياه  کلپ  يالبال  هشیمه ، ات  ياه  هلیم  تشپ  رد  ار 

ییاضف رد  جنـس  رادشک  يادص  نوچ  دنک ؛ یم  رارکت  ار  گرم  زومرم  گنهآ  شا ، هقهق  يادـص  دـبوک و  یم  كاخ  رب  اپ  ناطیش ،
.یهت
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تیاه تسد  .شیوخ  هتفرگ  هم  هرجنح  زا  ار  تناردـپ  لاس  نهک  مشخ  نک  دایرف  ار ، كاخ  یگتخوس  رب  سران  ياه  هرجنپ  نک  زاب 
.داد دهاوخ  هویم  تروشک  نوتیز  ناتخرد  رب  ناهج  ياه  گنس  نک ، تشم  ار 

! نزب دایرف  دوش ، یم  يراج  نامسآ  رد  هناقاتشم  تیاه  مشچ  دوش و  یم  زاب  نامسآ  ياه  هچیرد  تسوت ، ِنآ  زا  هدرشف  اپ  ِكاخ  نیا 
ياه هنارت  يوب  تیادص  .دوش  یم  عییشت  كاخ  ياه  هناش  يور  سدقملا  تیب 

.دز دنهاوخ  هناوج  وت  رد  هار ، رد  يراهب  نوتیز ، ياه  مخز  زیربل  يوب  ترکیپ  دهد و  یم  هتخوس 

يدمحا ناخ  دوواد   / نابایخ شرف  گنس  رب  هرطق  هرطق  ... 

نابایخ شرف  گنس  رب  هرطق  هرطق  ... 

يدمحا ناخ  دوواد 

ياهزاوآ زا  تسا  رپ  هایـس ، هتخت  دنوش ، یم  يراج  نابایخ  شرف  گنـس  رب  هرطق  هرطق  هک  تساه  هراتـس  زا  يا  هدرپ  هسردم ، هرجنپ 
هدش هکت  هکت  هشقن  ناش ، نوخ  اب  هتسکش ، نوتیز  ياه  هخاش  اب  هک  یناتـسد  ...زاورپ و  گنـس و  دنهد و  یم  توراب  يوب  هک  خرس 

.دنا هدرک  ریوصت  ار  هراوآ  نطو 

، دعب یتعاس  دوش و  یم  هدوشگ  هتخوس  ياه  نابایخ  يوس  هب  ور  نز -  کمشچ  خرـس  ياه  هراتـس  زا  تسا  رپ  هک  هسردم -  هرجنپ 
.ار گرم  ار و  شزاس  دنمهف و  یمن  ار  میلست  هک  ینیگمشخ  ياهدایرف  زا  دوش  یم  رپ  نابایخ 

تـسا يرید  هک  دنوش  راوآ  ناهج  هتفخ  ورف  ياه  شوگ  رب  ار  يردام  یگراوآ  يارجام  ات  دنا  هدمآ  درگ  هک  ییاه  تسد  اهدایرف و 
.تسا هدش  مگ  نازاب  تسایس  ماجنارس  یب  ياه  لاجنج  نایم  رد 

ندـید هب  دـنک  تداـع  هک  تسا  بیرق  نع  تسا و  هدـش  ریپ  تسا ، هتخادـنا  تسوـپ  ناـیلاس  گـنچ  رد  راـتفرگ ، کـنخ و  نامـسآ 
.تسا هدش  راتفرگ  نینهآ  نادنز  هشوگ  رد  هدش ، هتخل  هک  ینیمزرس 

حلـص و شمارآ و  یگدنز و  دامن  ییاناوت ، دوب و  راک  دامن  يزور  هک  هدـش  هتـسکش  ياه  نوتیز  هب  ور  دوش  یم  زاب  هسردـم  هرجنپ 
هناد اب  درک ؛ یم  ریوصت  تسم ، نامشچ  يور  شیپ  ار  ادرف  شزیمآ ، مسبت  ياه  تراشب  هک  دش  یم  دلوتم  ار  یحیسم  هاگ ، حبص  ره 

ياه هقاس  زا  تسا ، هدش  اپرب  یبیلص  نوتیز ، ره  ياپ  الاح ...  و  یتخبشوخ ، ياه  هخاش  رب  ناصقر  ياه  بیس  خرس و  رانا  ياه 

...یگراوآ يوب  گرم ، يوب  دنهد ، یم  نوخ  يوب  همه ، دنهد  یم  توراب  يوب  هک  اهومیل  اه و  بیس  اهرانا و 

.دنز یم  سفن  سفن  هتفشآ  یباوخ  رد  هک  رهظ  زا  دعب  هتفرگ  هودنا  هب  ور  دوش  یم  زاب  هسردم  هرجنپ 
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.هزرابم گرم و  نوخ و  هب  هتشغآ  دنیب و  یم  دیاش  ودنیب  یمن  دوخ  رد  ار  يرادیب  تقو  چیه  راگنا  هک  یباوخ 

تخس قمع  هب  ...دنوش  یم  يراج  هتشادرب  كرت  ياه  نابایخ  شرف  گنـس  رب  هرطق ، هرطق  موصعم ، ناگراتـس  دوش و  یم  زاب  هرجنپ 
ار نیمز  هدیکشخ  يولگ  دنور ...  یم  ورف  اه  تلافسآ  اه و  گنس 

...اه شرف  گنس  رب  هدش  اهر  ینافوت  دایرف  دشاب  دیاب  هنوگ  نیا  ایآ  اه ؟ هرجنپ  نیا  خرـس  ياهزار  تسا  هنوگ  نیا  ایآ  .دنک  یم  هزات 
؟

.روش هسامح و  خرس و  تسدکی  دنوش ؛ یم  رعش  اه  نوتیز 

.دایرف نافوت و  خرس و  تسد  کی  دنوش ؛ یم  تکرح  اه  گنس 

...ار وید  رمع  هشیش  ات  گنس  هب  دنرب  یم  تسد  دنا ، هدش  زاب  هتفشآ  ياه  هچوک  راظتنا  هب  ور  تسا  يرید  هک  اه  هرجنپ  و 

.تسا هدش  دلوتم  برس ، هزین و  توراب و  موجه  زا  شیپ  هک  تسا  یتقیقح  هیآ  نوخ  و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نوتیز

نوتیز

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

، سدـق هانپ  یب  ياه  هچوک  نیب  ار  تیاه  یگنتلد  هقیقد ، نآ  زا  ات  نوتیز .»  » دـش و گنـس »  » وت تمـسق  اـه ، یناوارف  میـسقت  رد  و  ... 
.ینک میسقت 

زا ار  شیاـه  سفن  مرگن ، یم  تا  نیمز  هب  تسا ، ریـسا  اـه  نیچرپ  راـصح  رد  هک  یمخز  يرتوـبک  ناـنوچ  مرگن ؛ یم  تنامـسآ  هـب 
.منیب یم  نیگنس  نیطایش ، غوی  ینیگنس 

.منک یم  هسوب  قرغ  ار  شیاه  هنیپ  مرگن ؛ یم  تیاه  تسد  هب 

.مریگ یم  ار  شا  یمخز  ياه  لوات  مرگن ؛ یم  تیاهاپ  هب 

نیریـش ردـق  هچ  تداهـش ! ِینت  ردارب  .مبای  یم  نآ  رد  ار  دـیما  يولالت  موش و  یم  شا  هدـنبات  غورف  مرگلد  مرگن ؛ یم  تنامـشچ  هب 
وت هرجنح  رد  تقادص ، يادنلب  هب  يدـیون  دـپت و  یم  هفقو  یب  يدازآ ، نیریـش  ياه  هعرج  هب  ندیـسر  يارب  تلد  هک  یتاظحل  تسا 

.دریگ یم  رُگ 

.دنک كاچ  هنیس  يدازآ ، رهش  تفه  رد  وت  زاورپ  يارب  هک  تسا  هدرک  ادیپ  تمرح  ردق  نآ  اه ، نامسآ  ِیبآ 
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.دراد نیطسلف  راوتسا -  یلو  هدروخ -  مخز  هروطسا  رد  هشیر  نوتیز ،

.تس يدازآ  ریسفت  نوتیز ،

گرب گرب  رب  هلولگ و  شکرت و  دـشاب و  ربـت  نوتیز ، هظحل  هظحل  مهـس  رگا  هک  دـنگوس ، نوـتیز  ناـتخرد  ماـمت  نت  مخز  مخز  هب 
یم ربت  دنکـش ، یم  دروخ ، یم  مخز  نوتیز  هک  ارچ  دریم ؛ یمن  زگره  دـشاب ، هتـسشن  زییاـپ  یـشحو  ياـه  هناـیزات  نآ ، ياـه  هخاـش 

راهب ردق  هچ  .دتفا  یمن  یلو  دروخ ،

! نوتیز يا  تا ، هدیکشخ  ياه  تسد  زا  دیور  یم 

.یهلا ّتبحم  هاگیاج  تسا و  یحو  ناگتشرف  كاپ  ياه  مدق  هاگ  هسوب  سدق ،» - »

.دنک تا  هدولآ  تسرپ ، بش  نارفاک  ّمس  هک  یهاگ  نآ  زا  فیح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ِيادص  نیشنلد  نینط  دراد و  لالب  ياپ  ياج  سدق ، دجاسم  ياه  هنذأم 

.لیئربج لوزن  لحم  تسا و  مالسلا  هیلع  لیلخ  تینادحو  ياهدایرف  جارعم  ّلحم  سدق ، دجاسم  ياه  هنذأم 

رکذ تناهد  رب  دایرف و  زا  رپ  تا  هرجنح  تسا و  گنـس  زا  رپ  تیاه  تسد  هک  یتقو  نطو ! رادیب  هشیمه  دـنزرف  يا  متـسه  امـش  اب  - 
.دراد يرگید  ياوه  لاح و  هبقع » هرمج  یمَر   » تس و یندینش  ناطیش  ياه  هّجض  مالسلا ،» هیلع  یلع  ای  »

رجاهم ياهوتـسرپ  تشگزاب  هب  هدـنام و  ناقفخ  رد  ناشفـشتآ  هب  ناروالد ، کت  کت  مشخ  نافوت  هب  لین ، ناشورخ  ياـهدور  هب  اـم 
.میراد نامیا 

.نتشاد تسود  ِساسحا  زا  یهت  دنا و  هوکش  هنوگ  ره  زا  یلاخ  يرهاظ ، ياه  قرورز  نیا 

دوخ توکـس  رد  رگنلت ، نیلوا  اب  مرجال ، دـچیپ و  یم  داب  هرجنح  رد  هک  دـنا  یلاخوت  ییاه  لبط  نویهـص ، یلاـخ  وت  ياـهویرغ  نیا 
.دُرم دهاوخ 

نآ ار  تیاه  هناش  ناراب ، تارطق  دیراب ، کشا  نیمز ، رادغاد  هنیس  رب  هدش و  رپ  وت  تیمولظم  زا  اه ، نامـسآ  هک  حبـص  نآ  مناردارب !
هب تا  یکاخ  نت  هک  هاگ  نآ  یتشاذگ و  مدق  نامـسآ  تروصرب  يدوشگ و  رفـس  لاب  هلولگ ، هنایزات  نیلوا  اب  ات  دندرک  کبـس  ردق 

نازابرس لد  رب  يا  هرهلد  داتفا ، نیمز 

هظحل نامه  زا  نم  هک  تخادنا  تشحو  هب  نانچ  ار  اهنآ  دـش و  نطو  تماقتـسا  هروطـسا  مهوت  ناج  یب  دـسج  هک  یتخادـنا  ناطیش 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  تبالص  نویهص ، رواب  بش  هک  مدش  نئمطم 

.داد دهاوخ  رحس  هب  ار  دوخ  ياج  نکمم ، میسن  نیلوا  اب  تسا و 
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یسینا همطاف  / شتآ رد  هنابیرغ 

نیطسلف رب  مالس 

! یصقالادجسم تبرغ  رب  مالس 

! ناریو ياه  هناخ  رب  مالس 

! شوماخ ياه  هناریو  رب  مالس 

! بیرغ ناشوماخ  رب  مالس 

مره و اب  دـنکم و  یم  نیمز  زا  ار  جـنر  درد و  زور ، ره  هک  یناتخرد  هدروخ ؛ مخز  ياه  نوتیز  رب  مالـس  اه و  نوتیز  تبرغ  رب  مالس 
! دنیشن یم  ناشناج  رب  یمخز  دنیشن ، یم  سدق  حورجم  هنیس  رب  هک  یغاد  ره  اب  دننک و  یم  بت  راجفنا ، ره  ترارح 

لیخلا و نینج و  ناکدوک  رظتنم  ياه  هاگن  اب  دننک و  یم  هیوم  هدید  غاد  ناردام  هّجض  اب  ناهاگنابش  هک  تساه  لاس  اه ، نوتیز  نیا 
.دنور یم  باوخ  هب  ... 

اب راگنا  .دولآ  هم  ياـهزور  همه  نیا  زا  دولآ ، ضغب  ياـه  هاـگن  همه  نیا  زا  یگراوآ ، همه  نیا  زا  دـنا  هتـسخ  اـه  نوتیز  یمخز  هنت 
دننز یم  دایرف  رشب ، قوقح  نایعدم  ناتسد  رب  شیوخ ، هناسمتلم  ياه  هاگن 

، اه هاگودرا  ِیگنسرگ  زا  یکدوک  زور ، ره  هک  دینیب  یمن  رگم  لمع ! یب  لمع  هب  یماح و  نابز  هب  يآ  هک :

دینیب یمن  رگم  دیونش ؟ یمن  ار  ناردام  هداتفا  هرامش  هب  ياه  سفن  رگم  دهد ؟ یم  ناج  ردام  شوغآ  رد 

ار ناشتیمولظم  نوخ  دیازفا و  یم  یمخز  ناش ، یمخز  ياه  نت  رب  هدروآرد و  قافن  نیتسآ  زا  يربت  نیگمهس ، یناتسد  زور ، ره  هک 
؟ دنک یم  شیوخ  گنر  رازه  ياه  هئطوت  لامدگل 

دینادب تساه و  ینیطسلف  يردپ  هناخ  اج  نیا  .دنزب  میسقت  رهُم  نآ  رب  درادن  قح  سک  چیه  سدق و  نیمزرس  تسا ؛ نیطسلف  اج  نیا 
شرـس رب  ار  شـشمارآ  هناخ  لگ ، نارازه  ادرف  دنک ، هل  شا  ییوگروز  ياه  همکچ  ریز  ار  یلگ  زییاپ ، بصاغ  تسد  زورما  رگا  هک 

زورما رگا  .درک  دنهاوخ  راوآ 

.تفرگ دهاوخ  ار  سلبان  ناکدوک  ماقتنا  تفرگ و  دهاوخ  ناج  اهراوآ  مامت  ادرف  دوش ، یم  ناریو  يا  هناخ 

ار نیطسلف  نیگمغ  دورس  دزوس و  یمن  دولآ  کشا  نامشچ  يارب  شلد  سک  چیه  راگنا  اما 

دهاوخ یمن  ای  دونش ، یمن  ار  اه  هاگودرا  نانکاس  هدش  اهر  ياهدایرف  یشوگ  چیه  راگنا  .دونش  یمن 
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ار يزبسرـس  دـنا و  هداتـسیا  مه  زاب  اه  نوتیز  درد ، همه  نیا  اب  یلو  .دزوس  یمن  هتخوس  ياه  نوتیز  يارب  یلد  چـیه  راگنا  دونـشب و 
تسد و زا  ار  اهریجنز  دیایب و  يزور  هک  دنـشک  یم  ار  یـشوپزبس  راظتنا  مه  اه  نوتیز  راگنا  .دننک  یم  راظتنا  مشچ  ناکدوک  هیده 

.دناهرب مسینویهص  ياه  هلولگ  مخز  ریز  زا  ار  ناناوج  دنک و  همزمز  ششوگ  رد  ار  يرازآ  دسلگب و  سدق  ياپ 

ینوتیز هرابود  .دوش  یم  نایرگ  يردام  دتـسیا ، یم  زاب  ندیپت  زا  یبلق  دوش ، یم  نوخ  قرغ  یـسک  دوش ، یم  باترپ  یگنـس  هرابود 
 ... ! اما دوش ، یم  هریخ  راظتنا  هب  یمشچ  دوش ، یم  یمخز 

رد هزات  ینوخ  یگدازآ ، يوزرآ  دنک و  یم  یگدنز  زونه  سدقملا  تیب  .دشک  یم  سفن  زونه  سدق  .دنز  یم  زونه  نیطـسلف  ضبن 
.دهد یم  نایرج  شیاه  گر 

مادقا ینارماک  مرکا  !/ گنس داب  هدنز 

! گنس داب  هدنز 

مادقا ینارماک  مرکا 

تحورجم بلق  ِرتسب  رب  هدمآرب و  كاخ  ِفالغ  زا  زور  ره  ینمشد ، ياهراخ  نوچ  اه  غیت  دنفکش و  یم  دنفکـش و  یم  تیاه  مخز 
.دننیشن یم 

شا هراپ  رکیپ  رب  نتسیرگن  بات  رگید  هک  ینیطسلف  تسا ؛ نیطسلف  اج  نیا  .تسا  نامیا  یحو و  نیمزرس  اج  نیا  تسا و  بش  کنیا 
و سلبان »  » ِياه هوک  لد  زا  دـنیرگ و  یم  همـشچ  همـشچ  هک  تساه  لاس  شنامـشچ  .تسا  ندرمژپ  هب  ور  شیاه  کـلپ  درادـن و  ار 

دنوش و یم  يراج  روبات ،» »

.دنسر یم  شوگ  هب  تمواقم  ياهدایرف  مه  زونه 

.تسشن یهاوخن  اپ  زا  زگره  درم و  یهاوخن  زگره  وت  اه ! گنس  داب  هدنز  اه ، گنس  داب  هدنز 

زا ار  يرتسکاخ  ياهادرف  وت ، .درک  دـنهاوخ  باـترپ  نارگلاغـشا  يوس  هب  ار  ماـقتنا  شتآ  ياـه  هلعـش  تا ، هدارا  ياـه  تسد  يزور 
.دیدنخ یهاوخ  نانآ  ِموش  تشونرس  رب  درک و  یهاوخ  وحم  تخیرات  هنحص 

باتک رب  زبس ، يراهب  ریوصت  ناکدوک ، ياه  هدـنخ  ِيادـص  زا  لاـقترپ و  ياـه  هفوکـش  ِرطع  زا  نابـسا و  ههیـش  يادـص  زا  زور ، نآ 
.تسب دهاوخ  شقن  تخیرات  ِلاسنهک 

نخبل دیاش  ییرگ و  یم  يوش و  یم  مشچ  ینک ، یم  زاورپ  يوش و  یم  هدنرپ  وت  زور ، نآ 

.تسب دهاوخ  شقن  ریپ ، يردام  ِنابل  رب  هک  يوش  یم 
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.میبای یمرد  يا  هناسر  ياهراصح  تشپ  زا  ار  تهانگ  یب  ِنامشچ  مغ  مینک و  یم  سح  ار  تا  یکاخ  بلق  ياه  هصُغ  ام  يرآ !

ِنوتیز ياه  هفوکـش  یگنـس ، ياه  هّکـس  ياج  هب  تتریغ ، هدرک  تشم  ِناتـسد  رد  هک  يزور  دـید ؛ میهاوخ  ار  زور  نآ  کش ، یب  و 
.دیادزب تا  هرهچ  زا  رابغ  تلادع ، ِمیسن  دیورب و  حلص 

.ناگراتس ِزبس  ِتمس  هب  درک  یهاوخ  چوک  وت  زور ، نآ  و 

تـشد رب  ار  تلادـع  ِگرب  گرب  دوش  یم  هرابود  دینـش ، ینیطـسلف  ناکدوک  ِنابل  زا  ار  مروتنـس » ياهزاوآ   » دوش یم  هراـبود  يرآ !
دوش یم  هرابود  دناشن و  راب  هب  نیطسلف ، هتخوس  هدیکشخ و  ياه 

.تخاس کیرش  تلادع ، ِيواست  يزاب  رد  ار  نانآ  تسکش و  ار  ناینیطسلف  ِتوکس  زا  رپ  ياه  بش 

.ار سلبان »  » ياه کشا  ار و  لیخلا »  » نتخوس ار و  هرصان »  » ندش مگ  مینک و  رواب  ار  سدق »  » ِلاغتشا دییایب ،

.دییور دهاوخ  نیطسلف  هراپ  نت  رب  يداش ، ياه  هفوکش  يزور  کش ، یب 

.شا هظحل  هظحل  اب  نامز ، تسیرگ و  دهاوخ  شدوجو  هشیر  هشیر  اب  زور  نآ  نیمز ،

.درک دنهاوخ  سح  دوخ  ِشود  رب  ار  نادیهش  داب ، ینیگنس  و 

ییاضر هثدحم   / وت ِنامسآ  ِلوصحم 

وت ِنامسآ  ِلوصحم 

ییاضر هثدحم 

هک اـه  نآ  تمـس  هب  نک ؛ باـترپ  تسیاـب و  رت  مکحم  نیمز  يور  رب  نک ، مزج  ار  تمزع  راد ، هگن  مـکحم  تناتـسد  رد  ار  گـنس 
.دنتفرگ وت  زا  ار  تا  هنایشآ 

.دنتفرگ ایند  زا  ار  وت  مهس  هک  اه  نآ  تمس  هب 

مامت ياپاج  داد و  یم  ار  ناگتشرف  لاب  يوب  دوب و  ایند  مامت  اب  ربارب  هک  كاخ  هکت  کی  ایند ، مامت  زا  دوب  وت  مهـس  كاخ  هکت  کی 
.دوب هتسب  شقن  نآ  رب  نالوسر ،

! هدب تعسو  ناهج  مامت  رد  ار  هضافتنا  مایپ  نک و  باترپ 

مهس دنا ، هتفرگ  ار  ام  مهس  تسه ؛ زین  ام  مهس  كاخ ، هکت  نیا  .تسام  همه  نیمزرس  وت ، نیمزرس 

.دنا هدرک  تراغ  ار  ام 
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هراتس دننیچ ؛ یم  اه  هبیرغ  ياه  تسد  ار  شنامسآ  ياه  بش  لوصحم  دننک و  یم  یط  هبیرغ  ياه  ماگ  ار  نآ  ياه  هچوک  تعـسو 
تعسو هب  ار  وت  هک  ییاه  نامه  میوگ ، یم  ار  تنامسآ  ياه 

 ... رگمتس ياه  هبیرغ  تسد  زا  تمهس  نتفرگ  سپ  يایؤر  درب ؛ یم  اهایؤر 

.تفرگ دنهاوخ  نشج  اه  نامسآ  رد  ار  وت  يزوریپ  ینیریش  اه ، هراتس  يزور 

يرون ماهلا  / تیصو نیرخآ 

تیصو نیرخآ 

يرون ماهلا 

! راوید ار  تدوخ  گنت  سفق  نکشب 

رادرب لد  نم  هبورخم  همه  نیا  زا 

! نیبب تسا ، هتسکش  هک  نیا  تسا  نم  بلق  نیا 

رایسب نتسکش  طرف  زا  موش  یم  نم 

تسا نیگنس  وت  هنیس  رب  هک  باق  نآ 

راگنا دوب  نم  كدوک  نم و  ِدنخبل 

ار تباق  منک  هزین  یبش  هک  دیاب 

راب نیا  ار  مدوخ  سکع  منزب  شتآ 

؟ يربخاب نم  ناکدوک  رسمه و  زا 

؟ راوآ میاه  هرطاخ  دش  هبش  کی  ای 

ارم ياه  مغ  وت  مدوخ  زا  مور  یم  نم 

راکب هداج  هیشاح  رد  نک و  نوتیز 

هدب وت  مه  ارم  گنس  مرفسمه ! يا 
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راذب هیفچ  لگ و  متبرغ  هلجح  رد 

متسد رد  وش  هدنرپ  ایب  وت  الاح 

راپسب نَخالف  هب  لد  نم ! هناخ  يا 
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نامز هچیرد  زا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

تشهب 1383 يدرا   1

رفص 1425  29

Apr. 20  . 2004

ییاضر هدیمح  / مرح نارتوبک  اب  هارمه 

رعش نویش و  ياه  هشوخ  نیا  زا  دعب 

دخرچ یم  رهش  ِناتسد  نیب 

وس ره  زا  تهاگن  يوربور 

دخرچ یم  رهز  زیربل  ماج 

.دکچ یم  ورف  كاخ  رب  دوش و  یم  بوذ  تیاه  مشچ  شطع  رد  هرذ  هرذ  دیشروخ ،

، كات هچ  نآ  ره  .تاظحل  یهاـنپ  یب  رب  یهاـگ  هیکت  تتماـق ، يراوتـسا  تسا و  هراتـس  هچ  نآ  ره  نایـشآ  تراشرـس ، ياـه  تسد 
قافّتا ياه  تشم  رد  هشوخ ، هچ  نآ  ره  .دنخلت  يا  هثداح  ِبوشآ  ْباوخ 

.دنوش یم  رپ  فرژ  یتوکس  رد  یپایپ  رهز ، ياه  ماج  دنوش و  یم  هدرشف 
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مـشچ نامـسآ  زا  هنارک  مادک  هب  تسا ؟ هدرک  تهار  ناینرپ  ار  شیاه  لاب  هتـشرف ، مادک  تسا ؟ هدـش  هدوشگ  نامـسآ  زا  رد  مادـک 
؟ دنا هدش  هصالخ  تیاه  مشچ  رد  كالفا  هک  يا  هتخود 

یم رابغ  دنچیپ و  یم  دنوش و  یم  ورف  مه  رد  نامـسآ  نیمز و  دبوک ، یم  هنیـس  رب  دنارَد و  یم  داب  رد  ار  شنهاریپ  هکت ، هّکت  سوت ،
لاب ِدیپس  نارتوبک  نایـشآ  تربتـس ، ياه  هناش  دنزیر ، یم  کشا  ار  تنتـشادن  هودنا  دننز و  یم  هنیـس  رب  رادازع ، ياه  هتـسد  .دـنوش 

.تسا توکلم  رد  هدرتسگ 

هارمه ار ، ما  هدـشن  باجتـسم  ياـهاعد  مزیر  یم  کـشا  .ار  مبلق  .ار  میاـه  مشچ  تحیرـض ، رب  ار  مناتـشگنا  ماـمت  مدـنب  یم  لـیخد 
زا مناهد  تروضح ، رطع  زا  رّطعم  ياوه  رد  مریگ  یم  لاب  نارتوبک 

.زاین تسا و  شهاوخ  جوم  مهاگن  تسا ، زیربل  هتخوس  ياه  هنارت 

.تسا هتسب  هفطن  رواجم ، ياه  كات  رد  هک  ار  یموش  قافّتا  خیرات ، دنز  یم  رس  رب  نانچمه 

.دنارتخا نیمتشه  هدوشگ  شوغآ  نامسآ ، رد  نشور  هراتس  تفه  تسا و  بورغ  لاح  رد  دیشروخ ،

نارادازع جنـس  يادص  رد  نارتوبک  لاب  يادص  هدـش ، هتخود  نآ  هب  تساه  لاس  میاه  مشچ  هک  ار  ینامـسآ  دـننز  یم  لاب  نارتوبک 
شیاه مشچ  شطع  رد  هّرذ  هرذ  دیـشروخ ، دوش ، یم  هتفـشآ  هثداح  ياه  هشوخ  رب  هدیچیپ  ياهروگنا  مومـسم  ِباوخ  دـچیپ و  یم 

.دنک یم  بوسر 

مادقا ینارماک  دمحم   / مالسلا هیلع  ماما  یناراب  ناهرب 

مالسلا هیلع  ماما  یناراب  ناهرب 

مادقا ینارماک  دمحم 

.برطضم ورم  دوب و  نارگن  سوت  .زورفا  مغ  يا  هثداح  يادتبا  رد  دوب و  شیوخ  ياهتنا  رد  رفص ، هام 

شیاه هدنخ  رد  ار  وا  تحاضف  تنایخ ، ماقتنا و  يادوس  دیشک و  یم  هنابز  شبرچ  نابز  زا  هنیک  شتآ  لعتـشم ، دوب و  بهتلم  نومأم 
.دومن یم  نایامن 

جاوم تلاهج  رب  هجنپ  نوگژاو ، بش  نآ  رد  شافخ ، نوچمه  ات  دوب  هدـمآ  دوب ، هدز  الاب  ار  ماقتنا  نیتسآ  گرم ، ياه  هبل  ات  نومأم ،
.دیامن باتفآ  قاور  هناور  ار  شیوخ  یلاشوپ  کشخ و  هشیدنا  نیشتآ  ياوآ  دنز و  شیوخ 

ص:39

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


! تسیرگن یم  نامسآ  هب  دز و  یم  دنخبل  هناقشاع  هچ  درک و  یم  ربص  هناقداص  هچ  ماما  و 

لابقتـسا هب  اه ، هراتـس  نیرت  تسد  رود  ناگدنرپ  ات  دوب ، هداتـسیا  جوم  يور  جوم  دروخ و  یمن  ناکت  بآ  زا  بآ  شیاه ، مشچ  رد 
تمادن و ریسا  ار  وا  ات  دوب  هتخاس  اپرب  یلاشوپ  یشتآ  هدیـسوپ ، يرکفت  نومأم ، رد  اّما  .دنیایب  شهاگن ، بان  نومـضم  ياه  هراعتـسا 

.دیامن يدبا  یترفن 

هن تسا و  هاشگراک  ...و  نانمهرب »  » نیبئاص و  » اب ماما  هرظانم  هسیسد  هن  رگید ، هک  تسناد  یم  تسیرگن و  یم  اه  هتشذگ  هب  نومأم ،
دـیزو و یم  دـیزو و  یم  مومأم  نارگ  ياه  شوگ  زا  ماـما  یناراـب  ناـهرب  مـالک و  رد  شتآ  هک  دـمآراک ؛ يدـهع ، تیـالو  يادوس 

.دیشک یم  شتآ  هب  ار  وا  شّوشم  ییاهنت 

همه نیا  هب  ات  دـیزگ  یم  بل  ریز  بل  نومأم ، درب و  یم  شیپ  هب  یناشیرپ  هاگترپ  هب  یهتنم  هظحل  نیرخآ  ات  ار  نومأم  هنیک ، دـسح و 
هظحل نیرت  هدیـسوپ  رد  هک  دید  یم  ار  نومأم  هدرم  ياهدنخبل  یندش ، یناف  هزور  جنپ  هرجنپ  نیا  زا  ماما  و  دـهن ، شوپرـس  یناشیرپ 

.اهرام تسا و  ناروم  كاروخ  اه ،

یمرک نوچ  هک  دنشّوشم  نابش ، نیا  اهنت  دنیور و  یم  هزاجا  نودب  اه  هناوج  دنبات و  یم  هرهلد  نودب  اه ، باتفآ  هک  تسناد  یم  ماما 
.دنزیرگ یم  شیوخ  زیربل  یلاوز  زا  دنزخ و  یم  شیوخ  رومن  شتآ  رد  بات ، بش 

.تنایخ هاگتساخ  هیما ، ینب  تسا و  هیما  ینب  عورشمان  هداز  سابع ، ینب  هک  دوش  یم  روشحم  هیما  ینب  اب  هک  تسناد  یم  نومأم 

نتخیر هک  تسناد  یم  نومأـم  .یهاـبت  یگریت ، تنیط  تسا و  تملظ  ملظ ، تاذ  هک  اـج  نآ  درک  ناوـت  هچ  اـّما  تسناد ! یم  نومأـم 
اـضر نابز  غیت  هک  تسناد  یم  اّما  هنیرید ، يا  هنیک  زا  هتخاس  دوب و  هنیک  زا  هتخآ  شغیت  .تسا  نتـشیوخ  يوربآ  نتخیر  ماـما ، نوخ 

.زوس شتآ  شتسد ، رد  راقفلاوذ  تسا و  زورف  یتیگ  مالسلا ، هیلع 

.زوت هنیک  لد  یمارآان  دوب و  هنتف  شتآ  راشتنا  .ماحدزا  دوب و  هنتف  رد  قرغ  سوت ،

سنج زا  يا  هنارت  هب  دز و  نتـشیوخ  یبلق  نانیمطا  رب  هیکت  شیوخ  ریظن  یب  تیمامت  اب  ینابرهم ، داـقتعا و  تسد  رد  تسد  ماـما  اـّما 
نشور ياهرات  رگ  شزاون  هک  يا  همزمز  .دومن  هدنسب  ییاهنت 

.يدوواد ریفن  همغن  مه  تسا و  باتفآ 

.دنهن یم  اه  سوناف  لحاس  هب  رس  هک  تسیرگن  نآ  رد  ار  ایرد  تفرگ و  فک  هب  ار  هلایپ 

، شمرح نارتوبک  ندید  يوزرآ  رد  ناینیمز ، ات  .دیـشخب  اه  نامـسآ  هب  ار  شزاورپ  مهـس  دیـشون و  ار  شیوخ  تحار  لایخ  نیرخآ 
.دنروآرد زاورپ  هب  ار  ناج  غرم  دهد و  رس  اضر  اضر  همزمز 
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لد دوـب و  هتخود  رد  هب  مشچ  .دیـشیدنا  یم  شیوـخ ، هودـنا  هدـنیآ  هب  شیوـخ  ياهدـنخبل  زا  يا  هشوـگ  رد  نـئمطم  مارآ و  ماـما ،
کلپ تشپ  زا  ات  دـش  هتـسب  ماما  ياه  مشچ  دـش ، هدوشگ  هک  برد  .قارع  نیمزرـس  زا  دوب و  قارع  هّطخ  زا  يرفاـسم  رظتنم  نارگن ،

زاورپ هب  رارق  یب  اورپ و  یب  ناگدنرپ  شیاه ،

دنتـشذگ و اه  لگ  مامت  نهذ  زا  تحار  یلایخ  اب  ماما  دـش ، هتـسب  هک  برد  .دـنوش  ماما  روضح  هظحل  ياـشامت  رد  قرغ  دـنیآرد و 
ات تفر  یم  ماما  دـیآ ، نتـشیوخ  هب  خـیرات  ات  تفر  یم  ماما  دنتـشاذگ ، يراگدای  هب  اهراهب  مامت  يارب  ار  شیوخ  هماـمع  زبس  هحیار 

.تسا عونمم  نآ  رد  زاورپ  دنیوگ ، یم  هک  يا  هقطنم  ات  تفر  یم  دنامن ، یقاب  یهابت  متس و  رمع  زا  يزیچ 

يداب تهزن  / سوت تکرب  یب  ياه  ناتسکات 

سوت تکرب  یب  ياه  ناتسکات 

يداب تهزن 

، هتسکش هدز و  نافوت  وم ، ناتخرد  ياه  هخاش  دندوب و  هتفرگ  شتآ  سوت  فارطا  ياه  ناتسکات  نونکا ، زا  رت  شیپ  یلیخ  شاک  يا 
! متسشن یمن  رمث  هب  ناراسخاش  رب  زگره  نم  دنداتفا و  یم  كاخ  رب 

هویم نینچ  هب  هاگ  چـیه  یلو  دـنداهن ، یم  نم  رب  بارـش  دولآ  گنن  مان  دـندوب و  هدز  مقر  تارکـسُم  ناـیم  رد  ارم  ِریدـقت  شاـک  يا 
! مدش یمن  لیدبت  ینُمیدب 

هار نومأم  رابرد  هب  زگره  یلو  مدـش ، یم  ِهل  دـندرک ، یم  باترپ  روگنا  ياه  هناد  مه  يوس  هب  هک  یناکدوک  ياپ  ریز  رد  شاـک  يا 
! مدش یمن  هدولآ  وا  ناتسد  هب  متفای و  یمن 

تجح گنر  ما ، یگزات  توارط و  یلو  مدـش ، یم  لدـب  کشخ  یـشمشک  هب  ناسارخ ، ياه  تشد  نازوس  باتفآ  ریز  رد  شاک  يا 
! دناشن یمن  يدرز  هب  ار  ادخ 

مریدـقت یناشیپ  رب  يرات  هریت و  هایـس و  راگزور  نینچ  اما  دـش ، یم  خاروس  هایـس  ناغالک  یپ  رد  یپ  ياـه  كون  اـب  مبلق  شاـک  يا 
! دش یمن  هتشون 

هب نومأم ، دیلپ  ناتسد  رد  دنیوگ ، یمن  رگید  رکذ  ادخ ، دیمحت  زج  هک  نم  يوگ  حیبست  ياه  هشوخ  منک ، رواب  متسناوت  یم  هنوگچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زیزع  رگج  هک  دوش  یم  هدولآ  يرهز 

؟ دنازوس یم  ار 

، دوخ هک  متـسناد  یم  دـیاب  اجک  زا  متفگ ، یم  ار  قح  لیلحت  تاولـص و  مدرک و  یم  اعد  ناج ، هلبق  یتمالـس  يارب  اـه  لاـس  هک  نم 
؟ مرازآ یم  ار  تقلخ  ملاع  نیگن  ناج  هک  دش  مهاوخ  یتوملا  کلم 

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:41

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


نیریش دهش  مسوبب و  ار  ناشنابل  هچنغ  موش و  هدیچ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  كرابم  ناتـسد  هب  يزور  ات  متـشاد  وزرآ  هشیمه  هک  نم 
وا یتسه  رد  خـلت  یگنَرَـش  نوچ  هک  دیـسر  اج  نیا  هب  متبقاع  مزیوایب ، دوب ، مالـسلا  هیلع  ایبنا  فلـس  زا  هک  وا  كاپ  نوخ  اب  ار  مناـج 

رد هک  نانچ  نآ  مدیکم ، ار  شناج  هراصع  مدرک و  هنخر 

هنایم رد  تفرگ و  یم  یسک  یب  ياه  هچوک  راوید  رب  تسد  نوعلم ، نومأم  رابرد  زا  تشگزاب  ماگنه 

.دید یمن  يزیچ  شنامشچ  شیپ  رد  نم  تخب  یهایس  ربخ  تسشن و  یم  نیمز  رب  هار ،

! ما یلابقادب  رب  ياو  يا 

! ریگ رب  رد  ار  نامیاقآ  باتشب و  تلصابا !

! دتفیب كاخ  رب  شا  همولظم  ردام  نوچمه  هک  تسا  زیزع  تروص  نآ  فیح 

؟ تسا هتسب  ورف  هلان  زا  بل  یتح  هدیشک و  رس  رب  تبرغ  يابع  هنوگچ  نیبب 

تقو ات  راذـگب  .تسا  هدـنامن  یقمر  رگید  زین  وا  ياهاپ  رد  .تسا  هاتوک  ماما  يراـی  زا  نم  تسد  نمؤم ! هباحـص  دـهد  تریخ  ادـخ 
! دیاسایب وت  يوناز  رب  رس  مالسلا ، هیلع  همئالا  داوج  ترضح  شلد ، هویم  ندمآ 

یلـص ادخ  لوسر  شّدج  دزن  رد  ما  یهایـسور  نماض  يربک ، تمایق  هماقا  رد  ات  بلطب  یتیلالح  میارب  اقآ  زا  یتفای ، یلاجم  رگا  طقف 
.دشاب هلآ  هیلع و  هللا 

ار نومأـم  هعدـخ  بیرف  مدرم ، هک  سوسفا  اـما  میتـسناد ، یم  هبیرغ  رفاـسم  تمرح  بادآ  يزاون و  ناـمهیم  مسر  اـم  هک  وگب  اـقآ  هب 
.دندومن تلفغ  يدهع ، تیالو  نیغورد  ماقم  تشپ  رد  ناشماما  تبرغ  زا  دندرک و  رواب  ار  وا  هناسولاس  ریوزت  دندروخ و 

! متشه ماما  تمحر  ياعد  هب  رگم  داد ، دهاوخن  تکرب  یناتسکات  چیه  نیا ، زا  سپ  ار  نایناریا  نم ، نامگ  هب 

یناخ میرک  هزمح   / بیرغ يانشآ 

بیرغ يانشآ 

یناخ میرک  هزمح 

.دراد ار  وت  نیگآرطع  مالک  يوب  زونه  روباشین ، ياه  هچوک  متشه ! تمصع  يا 

یم تمَرَح  رب  نامسآ  زارف  زا  ار  شا  ییالط  ياه  هناد  هوبنا  درد و  یم  قوش  زا  ار  شنیرز  زیر  هنیـس  ناسارخ ، دیـشروخ  هک  زور  ره 
هک دور  یم  يرهِم  ياـه  هناد  يوس  هب  زور  ره  هک  يرتوبک  ناـمه  دـشک ؛ یم  رپ  وـت  مرح  يوـس  هب  ناـنک  هناـهب  لد ، رتوـبک  دـشاپ ،

.یشاپ یم  شیارب 
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.دزاون یم  ار  هتسخ  ناریاز  هرهچ  هک  تسا  يروضح  فیطل  تارذ  زا  هدنکآ  نامسآ ، تسا و  همزمز  زا  ُرپ  وت ، يارس  نحص و  ياوه 

! بیرغ يانشآ  يا  وت  رب  مالس  .تسین  بیرغ  سک  چیه  وت ، هاگراب  رد 

.مینز یم  دنویپ  وت  هاگن  هب  ار  نامهاگن  ناقشاع ، دهشم »  » رد زور ، ره  ام  .دش و  نامیا  هنیدم  تندمآ  اب  سوت ، هک  وت ، رب  مالس 

.میرب یم  هانپ  تمَرَح  هشوگ  هب  بیرغ ، يا  هدنرپ  نوچ  مینک و  یم  چوک  تنشور  هاگن  ناویا  ياه  هچوک  هب  رحس ، ره 

.مینازرل یم  ار  نام  هتسخ  ياه  هناش  نانک ، هیوم  ترازم  راس  هیاس  رد  زور ، ره 

.میزیوآ یم  وت  تبحم  رهم و  رپ  ناماد  هب  ار  نام  هفطاع  ياه  تسد  مینک و  یم  نشور  ار  ناماه  کشا  سوناف  بش ، ره 

تیاه تبیصم  تبرغ و  رب  میهن و  یم  قشع  تدارا و  رس  تحیرض ، رب  میروآ و  یم  هانپ  تمرح  هب  هآ ، کشا و  زا  ینماد  اب  زور ، ره 
.مییرگ یم 

یجنپ هجیدخ  / تسا نیگآرهز  روگنا ،

تسا نیگآرهز  روگنا ،

یجنپ هجیدخ 

! ینابرهم تیاهن  يوس ، رگید  ترفن و  تیاهن  وس  کی  دنا ؛ هتسشن  مه  لباقم 

فوخم زار  زا  هدرپ  شخاتـسگ ، ياه  مشچ  دـنز و  یم  جوم  نومأـم  هاـگن  رد  موش ، یقرب  .مرک  اپارـس  ماـما ، هنیک و  اپارـس  نومأـم ،
بوجحم ریز و  هب  رس  ماما ، بیجن  ياه  مشچ  و  دنراد ! یمرب  شنورد 

! نومأم یناهن  رارسا  زا  هاگآ  و 

یب هدنب  یکی  دنا ؛ هتسشن  مه  لباقم  .ناینامسآ  ِنیرت  كاپ  لسن  زا  يرگید  ناینیمز و  نیرت  تسپ  رابت  زا  یکی  دنا ؛ هتسشن  مه  لباقم 
.ادخ راوید  هب  راوید  هیاسمه  يرگید  ناطیش و  يارچ  نوچ و 

یم یگفخ  ساسحا  مه  اوه  یّتح  هداتفا ؛ هرامـش  هب  شیاه  سفن  هدش و  دنک  نامز ، نابرـض  دنراد ، یمرب  مدق  ناگنل  گنل  اه ، هیناث 
.دنک
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.دنارورپ یم  نهذ  رد  ار  دیلپ  يرکف  هک  یتسد  دور ؛ یم  شیپ  یتسد  و 

.دراد يا  همزمز  بل  ریز  ریز ، هب  رس  مارآ و  نانچمه  ماما ، هتفرگ و  موش  یمیمصت  هک  یتسد 

.دونشب ار  ناگتشرف  نویش  يادص  دیاش  یمک ، طقف  دنک ، تقد  یمک  نومأم  رگا 

.هتشاذگ نادجو  شوگ  رد  هبنپ  نومأم ، یلو  دنیب ؛ یم  ار  نایکالفا  هلان  هآ و  دوش ، قیقد  یمک  رگا 

.دنازرلب ار  شرع  ناکرا  تسا  رارق  هک  یتسد  دور ؛ یم  شیپ  یتسد  .درادن  ندینش  دصق  نومأم 

.تسا مارآ  نانچمه  ماما ، .دراگنب و  خـیرات  قاروا  رب  ار ، دوخ  یهایـسور  تسا ، رارق  هک  یتسد  .دـنک  تماـیق  تسا ، رارق  هک  یتسد 
تسد دراد -  یمرب  روگنا  يا  هشوخ  دور و  یم  شیپ  تسد ،

.دنک یم  رورم  ار  اه  هتشذگ  ماما ، هاگن  تسا -  نیگآرهز  روگنا ، هک  دناد  یم  بوخ 

.دوش یم  هنیدم  ياه  هچوک  سپ  هچوک  ریاز  مالسلا ، هیلع  ماما  هاگن 

.دور یم  هتخوس  رد  کی  فاوط  هب  ماما ، هاگن 

یم هّجـض  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هتخوـس  رگج  هّکت  هکت  دور و  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  میرک  هناـخ  رد  هب  ماـما ، هاـگن 
.دنیشن

.دیوج یم  ار  هنیدم  تبرغ ، رد  ماما  هاگن 

.دنتسیا یم  اه ، هظحل 

.دوش یم  رتدنلب  کیالم  هیوم  يادص 

.دنک یم  فراعت  ماما ، هب  ار  گرم  هنامرش  یب  تسد ، دنک ، یم  زارد  ماما  تمس  هب  ار  روگنا  هشوخ  تسد ،

...و دناشن  یم  بل  رب  خلت  یمّسبت  مالسلا ، هیلع  اضر  و  دینک » لیم  روگنا  نیا  زا  مالسلا ! هیلع  نسحلا  نبای  ...دییامرفب  »

شتآ روگنا  هدنزوس  کچیپ 

کشا يا  هدیچیپ  نامسآ  دوجو  رب 

ترودک زییاپ  ناتسد  مه  زاب 

کشا يا  هدیچ  ار  يا  هدید  تبرغ  سای 
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.درک دهاوخ  عولط  سوت  نامسآ  زا  دیشروخ  خیرات ، هشیمه  ات  دعب ، هب  نآ  زا  و  دش ، رادازع  هشیمه  يارب  سوت ، دعب ، هب  نآ  زا  و 
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ییازریم دیعسدمحم  / نامالاراد

هتخیر شنابل  زا  مّسبت  نشلگ  دص  زان 

هتخیر شناهد  زا  رّکش  هدرکاو ، بل  هک  ات 

تسا تمحر  ناتسلگ  اهدص  شا  هچنغ  رد  هیبعت 

هتخیر شنازخ  داب  نیا  تسام  درز  گرب 

وا هاوخ  تنامض  ارحص ، هحفص  رب  قفا  ات 

هتخیر شناوهآ  ياپ  در  نیچ  هطقن 

دنک وا  ناوهآ  دصق  هک  يدایص  گنن 

هتخیر شنامک  ریت و  يولهپ  زا  مرش  يوج 

بورغ ار ، ناراب  هدناوخ  يزامن  نیا  زا  شیپ  رهظ 

هتخیر شناذا  تقو  ناگدید ، زا  نوخ  دور 

هتخیر شنامسآ  ياضق  يریدقت  هچ  ات 

هتخیر شناتساد  ار  گرب  گرب  مه ، رد  هک  نیا 

تسا یبتجم  شّدج  گنرمه  وا  ریدقت  هحفص 

هتخیر شنامز  شاقن  هچرگ  رگید ، گنر 

ینز لکش  رد  هک  ییایند  تسایند ، نامه  نیا 

هتخیر شنابرهمان  هدنخ  رد  ار  رهز 

رکم هب  دناشونب  شرهز  ات  هک  نآ  نز ، نامه  نیا 

هتخیر شنامگ  رد  ار  نیقی  گنرمه  ِّکش 

نابرهمان نز  اما  دنک ، یم  مّسبت  وا 
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 ... هتخیر شناج  دصق  اب  وا  روگنا  رد  رهز 
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هتخیر شنایب  غیت  مد  زا  تمکح ، بآ 

هتخیر شنابز  زا  مظعا  مسا  فورح  نیا 

تس هدز  رس  تمحر  راب  تمکح ، گرب  تمصع ، خیم 

هتخیر شنابز  تسد و  لد و  زا  بآ  اجک  ره 

تسا هتفخ  شیاه  کلپ  رد  يرپ ، ریخست  زمر 

هتخیر شناگدید  زا  موجن ، دادعا  ِّرس 

يدمرس غاب  کیراب  رمک  يالاب  ورس 

هتخیر شنایم  حرط  ملق ، كون  زا  دزیا 

تشهب زبس  هّلح  شبیغ  تسد  يدرمْورس ،

هتخیر شناوزاب  رب  هدیچیپ و  رس  درگ 

لگ هدییور  مدق  ره  تسا و  هدمآ  هنیدم  زا 

هتخیر شناوراک  ِدرگ  هک  ینابایب  رب 

باذم وا  مالک  مره  زا  تمکح  يالط  دش 

هتخیر شناشفشتآ  بل  زک  یثیدح  ناز 

يا هشوگ  ره  رد  هک  نیا  ناسارخ ، کلم  یلاو 

هتخیر یناشن  تبرغ  لد  زا  ییاپ  ّدر 

 - ار نحص  ِشرفگنس  روح و ، ِکشا  شضوح  بآ 

هتخیر شناتسآ  ات  يرپ ، ِکلپ  کلوپ 

لیخد وا  حیرض  رب  هتشرف  تشگنا  تسه 

هتخیر شنادعمش  رد  کَلَم ، لاب  هتخوس 
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شهگرد رب  نز  هراّقن  نایبوّرک  هتسد 

هتخیر شناذا  كاپ  هتسدلگ  زا  رون ،

لیئربج ِماقم  شارادازع  ِیناوخ  هحون 

هتخیر شنانک  نویش  هرمز  زا  روح  ِسیگ 

تانئاک مزب  قح ز  یسدق ، ياه  نان  هزیر 
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هتخیر شناج  رومعم  هناخ  رتوبک  رد 

مه سیلبا  وا ، ياه  تعافش  ِکشر  زا  کش  یب 

هتخیر شنامالاراد  دبنگ  ِدرگ  کشا ،

هتخیر شنایب  ِغیت  ِمد  زا  تمکح  ِبآ 

 ... هتخیر شنابز  زا  مظعا  مسا  ِفورح  نیا 

ییازریم دیعسدمحم  / افش بآ  همشچ 

افش بآ  همشچ 

ییازریم دیعسدمحم 

سوت هب  دیسر  وا  رطع  دش و  هنیدم  لگ 

سوباپ یپ  زا  دش  لگ  زا  رپ  سوت ، كاخ  و 

تسا يدمحا  غارچ  رون  همادا  مالسلا  هیلع  اضر 

سوناف کی  يا ز  هلعش  اضر ، تسا  یلع  اب  و 

اج نیا  تسا  نم  ِلد  وهآ ! ِنماض  مالس 

سوبع راگزور  گنچ  زا  ییوهآ  هدیمر 

نوطالفا تسوت ، ملع  هفسلف  بارخ 

سونیلاج تسوت ، ِّبط  هسردم  دیرم 

یمعا رازه  دوش  انیب  وت  يافش  زا  هک 

سوجم رازه  دنک  ناملسم  وت  تّجح  هک 

رانا هناد  هناد  روگنا و  وت  شیپ  تسا و  بش  ... 

سوباک نیا  ياوه  دراد  یخلت  معط  هچ 
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تردپ دوخ  هک  يدش  سک  نآ  یلاو  ریزو و 

سوبحم اه  لاس  دوب  شردپ  سبحم  هب 

مومسم يوش  هتشک و  يوشن  دش  رارق 

سوکعم دوش  یمن  هنامز  مسر  هنرگو 
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يوسوم همطاف  هدیس 

! يرآ بیرغ  يا  یتفر  ابع  هدیشک  رس  هب 

سوسحم دش  وت  بت  ناهنپ ، ندروخ  رهز  هب 

رامیب مالسلا  هیلع  اضر  افش -  ِبآ  همشچ  تسا و  بش 

سویأم دوش  یم  شیوخ  رثا  زا  مه  افش 

راوید رد و  زا  تسا  مشچ  هنیآ  رازه 

سوناف اهرازه  نایرگ  هنیآ  ره  رد  و 

شلزغ کچوک  ِیهام  لوجخ ز  دوش 

.سونایقا يادر  یشخبب  هک  يرعاش  هب 

يوسوم همطاف  هدیس  / تیاه کلپ 

تیاه کلپ 

يوسوم همطاف  هدیس 

تیاه کلپ  رد  ناهج  ییآ  یم  وت 

تیاه کلپ  رد  ناهن  یهودنا  و 

تس هدرک  هک  یبوخ  ردق  نآ  یبوخ  وت 

تیاه کلپ  رد  نایشآ  رتوبک 

متشه هام  دیایب ، ناراب  وگب 

تیاه کلپ  رد  نامسآ  تسا  هتفخ  هک 

هام ات  ود  سلطا ، ات  ود  نوچ  تمشچ  ود 

تیاه کلپ  رد  ناوراک  فسوی  ود 
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تسا هاگن  زا  یهاقناخ  تمشچ  ود 

تیاه کلپ  رد  نابرهم  یهاگن 

قوش زا  دزرل  یم  نیمز  ییآ  یم  وت 

تیاه کلپ  رد  نامز  دصقر  یم  و 
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تسین اضر  اج  نیا  تلد  ییوگ  یلو 

تیاه کلپ  رد  ناوخ  هضور  ناسارخ 

دنایور ْباوخ  رد  بش  همین  یک  ات  هک 

تیاه کلپ  رد  نارکوش  زا  یلُگ 

نز مه  هب  ناگژم  مه ، هب  ناگژم  نزب 

تیاه کلپ  رد  ناقشاع  ضبن  هک 

ناماه بلق  ِهاگ  هلبق  تمیرح 

تیاه کلپ  رد  ناس  هبعک  یحیرض 

يوسوم همطاف  هدیس  / هدروخ رهز  روگنا 

هدروخ رهز  روگنا 

يوسوم همطاف  هدیس 

دسر یم  بیس  لگ  رطع  هعقب  تفه  زا 

دسر یم  بیترت  هب  تشهب  نیمتشه  ات 

وت هاگن  اب  یتیالو و  هنیئآ 

دسر یم  بیذهت  همشچ  هب  ناج  ناجرم 

ناوهآ یبیرغ  زرط  تسوت  ِنیمضت 

دسر یم  بیبشت  هب  هناقشاع  هک  يرعش 

رون عاعش  اب  ار  وت  ثیدح  هحولرس 

دسر یم  بیهذت  هب  باتفآ  شاقن 

تسوت فطل  هب  نازیرگ  ناوهآ  نامشچ 
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دسر یم  بیقعت  هب  هنامز  رکشل  نوچ 

تسین بوخ  وت  يارب  هدروخ  رهز  روگنا 

دسر یم  بیسآ  وت  كاپ  ناج  هب  رخآ 

تسا تدحو  فوقوم  همه  یقشاع  دنچ  ره 

...دسر یم  بیوصت  هب  وت  اب  قشع  نوناق 
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یجنپ هجیدخ   / هدشمگ تشهب 

تسا هتفرگ  ناراب  وت  ياعد  تکرب  زا 

تسا هتفرگ  ناج  تسفن  اب  هدرم  رهش  کی 

دزو یم  سوت  رد  هدشمگ  تشهب  يوب 

تسا هتفرگ  نایرج  هک  تسوت  ياوه  هن ! ای 

ناهج دبا ، يارب  هّمئالا ! نماث  ای 

تسا هتفرگ  ناماس  رس و  تا  هیاس  ریز  رد 

تفرگ لغب  رد  ار  وت  سوت  هک  نامز  نآ  زا 

تسا هتفرگ  ناسارخ  ياوه  لد  هب  ملاع 

تسا هریخ  دالوف  هرجنپ  هب  ناهج  مشچ 

تسا هتفرگ  نافوت  هزجعم  ياه  تسد  اب 

! قرش باتفآ  يا  يا  هدرک  لولح  نم  رد 

تسا هتفرگ  نایاپ  وت  مان  هب  مه  هّصق  نیا 

یعراز يدهم   / وهآ

وهآ

یعراز يدهم 

ییوداج نودب  یمسلط ، درو و  نودب 

 - ییوتسرپ ندز  رپ  یب  مبلق و  تفاکش 

دیچوک ما  هنیس  قامعا  زا  مناج  هیبش 

( ییوقاچ چیه  دنام و  نم  ینوخ  تسد  ود  )
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 - تفر نم  زا  هک  یسک  نم  زا  داتفا  هار  و 

ییوس یب  يوس  هب  یتمس و  یب  تمس  هب 

درک وه  وه  تسیرگ ، دش ، یشیورد  دعب ، و 
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!( ییوهوه خلت  هچ  یقوش ! هیرگ  تخس  هچ  )

ار شدرس  شعن  دُرب  دوخ  هناش  يور  و 

ییوا هتفر  حور  هک  وت  يوجو  تسج  هب 

: تشون  ) تشون ار  وت  بش  ره  هبترم  تشه  و 

!( ییوب بش  رطع  هچ  یگنشق ! هام  ردق  هچ 

تفر دهاوخ  داب  هب  وت  یب  هک  تشاد  متح  و 

 - ییوج بل  رب  تفر  دز و  تشد  هوک و  هب 

داتفا ماد  يوت  دعب  دش ، ییوهآ  دمع ) هب  )

.ییولهپ نار و  هچ  َْهب ! دمآ ، یچراکش 

هار زا  يدمآ  وت  هک  دربب  رس  تساوخ  و 

(. ییوهآ هّچب  وهآ و  نماض  هک  ییوت  )
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يدعس تشادگرزب  زور 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / راهب کنیا  و  ... 

«! ... ناتسب يارس  رد  ياشگب  « ؛ تسا ناتسجنران  نامهم  دیشروخ ،

ماشم رد  ناحیر ، يوب  ات  ناوخب  لزغ  درب ! یم  رـس  زا  شوه  داش ، ياه  گـنر  عامـس  هک  ناوخب  لزغ »  » نیـشنب و راـهب  راـنک  رد  اـیب 
! دچیپب نافراع  يّالصم 

! دنوش زاب  زاریش » سگرن   » تمس هب  اه  هاگن  مامت  ات  ناوخب  لزغ 

! تسا هدز  ادص  خیرات »  » لد زا  ار  وت  راهب ، لّزغت ! روش و  ياه  ناتسلگ  ِزان » رس و   » يا ناوخب  لزغ 

! راهب کنیا  و  قشع ... ! نامک  نیگنر  رد  هتفکش  ناتسوب  نیا  وت و  نیا  کنیا 

غاب راوید  زا  یکی  یکی  ار  اه  هزایمخ  حبـص ، ِسفن  تابّیط »  » تسا و هدـیچیپ  ناتـسوب »  » قمع ات  ناتـسلگ ،»  » ِرطع نآ ، رد  هک  يراهب 
! دنک یم  ادج 

دنارن و نخـس  يریپ » فعـض و   » تّدش زا  یـسک  ات  تسا ؛ هدرک  ضوع  مه  ار  ناشیورد » هریـس   » یتح یناوج » قشع  روش و   » ییوگ
.دشاب ساسحا  لباق  همه  يارب  برط  یگناقشاع و 

اه ناتسب  هب  تفر  یم  ییادوس ، لد  یتقو 

اه ناحیر  لُگ و  يوب  يدرک ، منتشیوخ  یب 

! هتفگان هتفگ و  رارسا  زا  تسا  ُرپ  هتفهن و  اه  یتفگش  راهب ، تیبرت » ریثأت   » رد هک  تسین  ناحیر  لگ و  يوب  اهنت  نیا 
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، اه تسد  تونق  رب  هتفکش  ياه  لّسوت  تباجا ، اجتلا و 

مالسلااهیلع همطاف  دالوا  رهاط  لسن  هب  ّبر  ای 

البرک نادیهش  كاپ  نوخ  هب  ّبر  ای 

تسرف یمهرم  مرَک ، هب  ار  هتسخ  ياه  لد 

افش هنیجنگ  ِرد  تمظعا ، ِمان  يا 

تسد دننز  یعیفش ، هب  یسک  ره  هک  ادرف 

مالسلا هیلع  یضترم  موصعم  نماد  تسد و  مییام و 

كولـس رد  يدـیزگرب و  ار  لّزغت  زبس  ِنمجنا  ینیـشنمه  ار ، ناتـسوب  ناتـسلگ و  ِینیـشنمه  ار ، اه  لـگ  ِینیـشنمه  هک  ییوت  وت ، و  ... 
! يدرک یهارمه  یبآ ، نارک  یب  هب  نتسویپ  ریخبت و  ات  شوارت  زا  ار  لاصو  رطع  هنافراع ، هناقشاع - 

دندوب نید » ناملاع  ، » نم هلیبق  همه 

! تخومآ یقشاع  وت ، قشع  ملعم  ارم 

اه یتخس  مامت  رد  یتح  ار -  كولـس  ِتمظع  یتسـشن و  اشامت  هب  اه  تب  ِنیرولب  هاگن  رد  یتح  ار  قشع »  » دومن هک  ابیز ! هچ  مه  نآ 
! يدومزآ - 

! دشن تیاشامت  دوهش »  » زا عنام  يا  « هیماظن  » چیه ماظن  دید و  تسناوتن  کیرات  یماش »  » چیه ار  تهاگن  قارشا » »

: درک وجتسج  تملق » تاحشر   » رد ناوت  یم  مه  زونه  ار  تهاگن  زبس » تاشوارت  »

تس یمدآ  هدید  تفرعم »  » ِرد

تس یمَز  نامسآ و  رب  هدوشگب  هک 

دیرفآ شوگ  داد و  نابز  تمکح ،»  » هب

! دیلک ار ، لد  ِقودنص  دنشاب  هک 

داهن رد  لد ، هب  تدارا »  » وا تسخن ،

داهن رس  ناتسآ ، رب  هدنب ، نیا  سپ 

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


جرا اه » تلم   » یمامت ار  تراثآ  ینیب  ناهج  میزارفارـس و  قرـش » برغ و   » ِناهج رد  وت  مان  هب  ام  زورما ، هک  مزان  ار  تتمظع  ياـفص 
ياه مّسبت   » هب ار  ناشیاج  اه ، یتوافت  یب  وت ، -  یخیرات  یناوخارف  اب  راگزور - » ياهدـنخ  رهز   » ِعویـش اـب  هک  ییاـج  اـت  دـنهن ، یم 

! يرآ .دوش  یم  ناهج » هغدغد   » نیتسخن یتسود » عون   » ّسح دنهد و  یم  نادنمتواخس »

دنرکیپ کی  ياضعا  مدآ  ینب 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور دروآ ، درد  هب  يوضع  وچ 

! رارق دنامن  ار ، اهوضع  رگد 

! تلد یبآ  زبس و  ِيافص  تهاگن و  قارشا  رب  دنزاریش ، ییابیز  هیام  مه  زونه  دنهد و  یم  قشع »  » يوب زونه  هک  یناراز  هزبس  دورد 

ص:53

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


! تسوت هناقشاع  ياه  همغن  زا  گنر  شوخ  اه ، لد  ناتسوب  هک  داب ! تتابّیط  ِتهکن  ناتسلگ و  رطع  زا  هدنکآ  ناور  رب  دورد 

! زگره دریمن  وگن  درم  ایدعس !

یتیاده نیسح  / دابآ نکر  ات  هلجد  زا 

دابآ نکر  ات  هلجد  زا 

یتیاده نیسح 

.قوش ياه  هفاب  يوپاکت  رد  ناهج ، ياه  هداج  رب  نانز  مدق 

، ... . ناهد رد  یناتسوب  ناماد و  رب  یناتسلگ  .اه  ینتسویپ  اه و  ندیسر  يادوس  دادغب ، ات  زاریش  زا 

.ناهج يروآ  رکس  نایناهج و  ياه  هرومجنز  اه ، يدابآ  اه و  یناریو 

.تسا هدیشک  ناش  هناش  رب  درم  هک  ییاه  هداج  مارم  تسا  نیا  اه ؛ نابز  رب  اه  نتفای  توالح  اه و  نت  رب  تبیصم  خلت  يادر 

.نازورف رعاش  ناگدید  تسا و  شوماخ  نیمز  ياه  غارچ 

.تسا هتسشن  شدنلب  ناماد  رب  راورابغ -  كاخ -  رب  هتخیر  ياه  هبرجت  نابایب  نابایب 

.دنا هدیشچ  شتاملک  زا  ار  خیش  معط  اه ، هرجح  اه و  هلفاق  اه ، هداج  اه و  هچوک 

.تسا هدز  اه  هناوج  شیادص ، ياه  هخاش 

.دبوک یم  هاریب  ياه  هار  رب  هناقشاع  نانچمه  اّما  دلول ، یم  شناوناز  رد  ناهج  یگتسخ 

.تساه بل  رب  تساه  گنسرف  شیاه ، همزمز  معط 

.دزو یم  مرگ  هک  شیاه  سفن  اب  تسا  هتخود  ایند  مشچ  رد  مشچ 

.باوخ یب  ياه  مشچ  بات و  یب  ياه  ماگ 

.دنناوخ یم  شا  هلهله  نایرانق  دابآ ، نکر  ات  هلجد  زا 

ياه غاب  يوب  خیش ، عیسو  رودص  زا  .دننک  یم  شزاوآ  اه  هچوک  دنا و  هتفرگ  شرس  رب  اهرازاب 

.ناتسلگ ياه  هناورپ  ناتسوب و  ياه  جنران  يوب  دیآ ؛ یم  زاریش  يافوکش 
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ياه مشچ  هدرتسگ و  یناشیپ  نآ  اب  تسا -  نامیلـس  ياه  لزغ  لزغ  هک  اـه  مشچ  نآ  اـب  دتـسیا -  یم  ناـهج  هزاـنج  رب  راو ، حیـسم 
.تسا هتخادنا  تفرعم  هدرگ  رد  گنچ  بات ، ناهج 

.تسا ناراب  زا  سپ  نشور  ياوه  شیاه  فرح 
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.دنصقر یم  اه  كات  رب  شلایخ ، ناکرپاش 

ددنخ یم  قوذ  ناراسخاش  رب  راو ، میسن 

.تسا هدیشک  ناور  ياه  هنماد  هب  ناشک  ناشک  ار  تاملک 

.دنریگ یم  زاورپ  يوب  شرگ  هزجعم  ياه  تشگنا  رب  درز ، ِتاملک  هتسکش ، ِتاملک 

.تسا هنادواج  شیاه  کلپ  رب  مد ، هدیپس  تکاس  ياوه 

.تسا هدنام  اج  شبات  یب  ياه  مدق  ریز  هشیدنا ، ياه  تالف 

.درذگ یم  لّمأت  دنلب  ياه  هخاش  زا  نیگمهس ، ینافوت  نوچ 

.مسانش یم  ار  شیاوه  رگشزاون  رطع 

...اه نیمزرس  شوگ  رد  شنابش  نازور و  همزمز  اب  تساه ، ناتسکات  مارآ  هدنرپ  خیش ،
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يرجه خیرات  أدبم  هنیدم ، هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترجه 

هراشا

هبنشراهچ

تشهب 1383 يدرا   2

لوالا 1425 عیبر   1

Apr. 21  . 2004

یتیاده نیسح  / اه هقیقد  رب  رگید  بیهن  کی 

.يا هتشذگ  اه  هندرگ  اه و  خالگنس  زا 

.دننک یم  ساسحا  اه  هقیقد  ار  تمامتان  جنر 

.تسوت ياه  سفن  هنشت  ناهج ، غاد  ياوه  تسا ، رظتنم  هنیدم 

.تسا هدرک  هناوید  ار  رواجم  ياوه  تیاه ، مشچ  كاپ  معط  دنا و  هدش  زاغآ  هزات  ياه  لاس 

.دنک یم  هنادواج  ار  تهار  راغ ، هناهد  رب  دنوادخ ،

.دریگ یم  ناج  هوکشب ، یتّیدبا  تیاه  مشچ  رد 

بات و یب  .يا  هدش  رت  گرزب  تقلخ  مامت  زا  دجنگ ؛ یمن  تکاپ  نهاریپ  رد  سک  چیه  وت ، زج 

.دنک یم  تا  هقردب  هّللا » تیب   » .یفاکش یم  ار  اه  هیشاح  زارفارس ،
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.ایند دنلب  ياه  ماب  رب  تسا  يدایرف  تدنلب ، مان 

.تنیمزرس هتفرگ  شتآ  ياوه  تخس ، قیاقد  نیگنر ، ياهزور 

.تسا هدنام  هریخ  تهار  هب  هدنکم ، یباهتلا  اب  هک  تسا  ناهج  ياه  مشچ  هنیدم ،

هوکـش زا  ترجه  ردام ، شومارفان  دای  زا  ردپ ، هدنامیقاب  رطع  زا  نابرهم ، يارَح »  » زا ییادج  گرزب ، ياه  هرطاخ  زا  ندیرب  ترجه ،
.بلاط یبا  یناهنپ  ياه  يرارق  یب  زا  ترجه  گرزب ، ردپ  یبارعا 

، همیلح یتایلیا  يوب  زا  ندـیرب  ندـیرب ؛ ندیـسر و  يادوس  .مامتان  جـنر  غاد ، ياه  مدـق  .تسا  هدرک  قرع  اه  گنـس  رب  اه  هیناث  رهظ 
.دشوج یم  تا  ییایربک  هقیقش  رد  يزیچ  ناهگان ، ...زا  ترجه  .ردام  همیلح 

.تسا هدمآرد  وناز  هب  تیاه  مشچ  رد  یناراب 

يارب گرزب  هجیدخ  ياه  یگدنزوس  زا  ترجه  ترجه - ! .تسا -  هتخادنا  تزیزع  ناماد  رد  گنچ  راگنا  یسک  یناخرچ ، یمرس 
 ... وت

.تسا رظتنم  هنیدم  .تسا  هتشاذگ  رس  راظتنا  ياه  هرادج  رب  بات ، یب  ياه  مشچ  اب  یناهج  .تسا  رادیب  یناهج  هعقاو ، يوس  نآ 

.دریگب تشوغآ  رد  گنت  ندش ، هنادواج  هوکش  ات  تس  یفاک  اه  هقیقد  رب  رگید  بیهن  کی 

.یشک یم  شوغآ  رد  ار  تعامج 

.اه لد  رد  تسا  هتخادنا  گنچ  تا ، ینابرهم 

.تسا کیدزن  يراگتسر  دنا ، هدش  زاغآ  هزات  ياه  لاس 

.دشوپ یم  همهمه  زا  ینهاریپ  تعامج ،

رد دنوادخ  ناگتـشرف  ار  تا  یبات  یب  .دنوش  یم  عورـش  اج  نیمه  زا  اه  لاس  اه و  هار  .يراذگ  یم  مدـق  ار  ییاهنت  ياه  هّلپ  نیرخآ 
...دنزاون یم  زاجح 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / رهش لابقتسا  شوغآ 

رهش لابقتسا  شوغآ 

نایمیکح تاداسلا  زانهم 

هک اهنآ  .درامـش و  یم  شیاه  کلپ  یکیرات  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ياه  مدـق  دراد و  هنیـس  رد  ار  ترجه  زار  بش ،
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ياه هدرپ  سپ  رد  دنشک ، یم  هام  خر  هب  بش ، رکیپ  رب  ار  ناشریشمش  قرب 

.دنسر یمن  رواب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  نامسآ  رد  ار  کیالم  دیپس  روضح  هک  دنا  هتفخ  يدولآرابغ 
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: دزاس یم  نشور  ار  وا  هدید  قاور  یحو ، هتشرف  هک  نانچ  نآ 

رکم ِرد  زا  ادخ  اب  نانآ  دنیامن ، دیعبت  ای  دنـشکب و  ای  دننک  ینادنز  ار  وت  ات  دننک  یم  یـشیدنا  هراچ  وت  دـض  رب  نارفاک  هک  یماگنه  »
(1)« .تسا ناگدننک  ریبدت  نیرتهب  وا  دنادرگ و  یمزاب  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  رکم  دنوادخ  .دنوش  یم  دراو 

هاگ چیه  دنز و  یم  ودود  ناساره ، مشچ ، سیخ  هساک  رد  هک  ییاه  هاگن  لباقم  زا  دـنک  یم  رذـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  ... 
.تسین رگانش  ار  تقیقح  سونایقا 

.تسین یتشآ  راوازس  زگره  دزیخ و  یمنرب  باوخ  زا  متس  يارب  زج  هک  ییاه  تسد  ریز  زا 

.تسا هدیزخ  هرصاحم  هب  ار  یحو  هناخ  هک  یمخز  يرام  تسوپ  يور  زا 

.دمد یم  تیبملا » هلیل   » رد ار  ترجه  یخیرات  حور  هک  دمرآ  یم  یسک  ناماد  رد  بش  مطالت 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  رتسب  رد  بشما  دناد  یم  یـسک  هچ  .دریگ  یم  ناج  يدرمدار ، هچ  ره  قشع و  هچ  ره  سّفنت  زا  تیبملا ، هلیل  و 
.دساره یمن  ار  گنرین  موجه  مالسلا  هیلع  ادخ  ریش  تسا و  يرادیب  علطم  رد  يراکادف  هلآ ، و 

« هّللا ِتاضَرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  «َو 

(2) «. دنشورف یم  ادخ  تیاضر  يارب  ار  دوخ  ناج  مدرم ، زا  یخرب  »

نتفر هظحل  هظحل  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ترـضح  شیوخ ، تفاسم  اب  دنک  یم  یهارمه  هک  تسا  یهار  هنیدم ، ات  هکم  زا 
.روث راغ  رد  ندنام  ندیسر و  ات  نتفر  و 

.دهد یم  درگ  بقع  نامرف  نامرحمان  هب  دنز و  یم  رات  توبکنع ، راغ ، هرد  ناهد  نایم  هک  اج  نآ 

.دزادنا یم  فارحنا  هاگترپ  رد  ار  نمشد  تساه و  هجوج  ّدلوت  يارب  راظتنا  زاوآ  زا  رپ  یشحو ، ناگدنرپ  هنایشآ  هک  اج  نآ 

دنک یم  ترجه  ربمایپ ، و  ... 

ِنارابشطع تسا و  هتسب  نیذآ  هلهله ، هب  ار  رهش  هک  یلابقتسا  شوغآ  رد  دسر  یم  دیآ و  یم 

.دنا هدرک  هبرجت  ار  یگنشت  تساه  لاس  هک  ییاه  لد 
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ار تقیقح  سونایقا  هاگ  چیه  دنز و  یم  ودود  ناساره  مشچ ، سیخ  هساک  رد  هک  ییاه  هاگن  لباقم  زا  دنک ؛ یم  ترجه  ربمایپ  و  ... 
.تسین رگانش 

یجنپ هجیدخ  / خیرات دلوت  دلوت ؛ خیرات 

خیرات دلوت  دلوت ؛ خیرات 

یجنپ هجیدخ 

هدارا راب  هلوک  تسب و  تّمه  رمک  درک ، رفس  مزع  .گرزب  يدرم  رود ، ِرود  ینیمزرس  رد  شیپ ، اه  نرق  دوبن ...  یکی  دوب ، ...  یکی 
.تشاذگ گرزب  یهار  رد  مدق  تشادرب و  ار 

هدومیپ ار  ینالوط  هلـصاف  نیا  يدایز  نادرم  اهراب ، ...درک ،  یط  ار  هنیدم  ِینابرهم  ات  هّکم ، هودنا  ترجه ، يادـنلب  هب  ياه  مدـق  اب  و 
تسا هدنامن  یقاب  يرثا  ناشمادک ، چیه  ياپ  ّدر  زا  یلو  دندوب ، هتفر  ار  زارد  هار  نیا  يدایز  ياه  ناوراک  دندوب ،

.درک هزجعم  درم ، نیا  ياه  مدق  اّما 

.دش تفگش  هدیدپ  کی  نتسبآ  درم ، نیا  ینامسآ  ياه  مدق 

.دروآ ایند  هب  ار  خیرات  کی  درم ، نیا  ياه  مدق 

ّدلوت تشونرس و  کی  عورـش  یگدنز ، کی  زاغآ  راب ، نیا  تشاذگ و  ترجه  هار  رد  اپ  تشذگ و  تشاد ، هک  هچ  نآ  ره  زا  يدرم 
، مالسا خیرات  هار ، نیا  ریسم  رد  .دروخ  مقر  درم  کی  مدق  اب  خیرات ، کی 

.دش رداص  همانسانش  مالسا ، يارب  تشاذگ و  دوجو  هصرع  هب  اپ  مارآ 

.هنیدم هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجه  دلوت : خیرات  .مالسا  ّتیوه : .خیرات  مان :

.شیاه مغ  مامت  اب  دنام ، هکم 

...و ارح  دنام و  هکم 

.بلاط یبا  بعش  دنام و  هکم 

...هزادنا یب  ياه  هجنکش  دنام و  هّکم 

، ناسنا يدازآ  رطاخ  هب  هک  تسا  يدرم  گرزب  ياهدرد  رجز و  يروآدای  زور  تسین ، مالـسا  خیرات  أدـبم  طقف  ربمایپ ، ترجه  زور 
نانچ مه  هّصق  نیا  درک و  ادف  ار  شا  یتسه  مامت 
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...دراد همادا 
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ییاضر هثدحم  / لیئربج دصقم 

.دنرادن رارق  مارآ و  يداش ، زا  اه  هچوک 

یم رت  کیدزن  کیدزن و  رفاسم ، .دزاس  باریس  ار  تخبـشوخ  راید  نآ  شدوجو ، تارذ  زا  ات  دوش  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  يرون 
تسا يا  هزات  یگدنز  دیون  شیاهاپ ، يادص  ددرگ و 

دوش یم  رت  کیدزن  کیدزن و  نآرق  يادص  اه ، فالتخا  ِرهش  دوپ  رات و  رد 

.دزاس انشآ  بآ ، ینشور  اب  ار  هنشت  ياه  ناج  شسدقم ، ياه  همزمز  اب  ات  دسر  یم  هار  زا  نامسآ  ِلوسر 

وپاکت و رد  رهش  .دنرگن  یم  ار  رود  ياه  قفا  راب ، ره  زا  رت  هدوشگ  اه  هرجنپ  دنرارق و  یب  اه  هناخ 

هلالـس زا  يدرم  دورو  يارب  ار  دوخ  شوغآ  هک  يرهـش  زارف  رب  دیـشروخ  زا  رت  نازوس  رت و  مرگ  نازوس ، مرگ و  یقایتشا  رد  اه  لد 
رد ار  یـسک  رهـش ، راب ، نیا  .تسا  یبنلا  هنیدـم  وا  دـصقم  راب ، نیا  تسا ؛ هتفاـی  رییغت  شا  ینیمز  دـصقم  لـیئربج ، .دـیاشگ  یم  رون 

نامسآ تشپ  تفه  هب  شحور  جوا  هک  درادرب 

حور رهش ، هب  هک  یسدقم  قشع  تسا ؛ سدقم  قشع  کی  نینط  دنک ، یم  همزمز  بل  رب  هک  يروآرکـس  ياه  هژاو  نینط  دسر و  یم 
.تسا هدرب  الاب  شرع  ات  ار  نآ  تسا و  هدیشخب 

.تسا هتفرگ  هیده  تلاسر ، ِناتسد  زا  ار  شتسادق  هک  ینیب  یم  ار  سدقم  یکاخ  يزبس  يرگنب ، نیمز  هب  هک  نامسآ  زا 

.دشیدنا یم  شیالاو  ياه  نامرآ  هب  شیوخ ، دیدج  نطو  رد  کنیا  رجاهم ، درم 

.تسا هداد  اه  هنیآ  یحو  اب  يدبا  يدنویپ  ار  وا  ناج  هک  یحبص  نشور ، یحبص  زاغآ  تسا ؛ حبص  زاغآ  وا ، يارب  کنیا 

، برثی دوش و  یم  هتشون  نونکا  زا  خیرات ، تسا و  مالسا  راختفا  تبون  کنیا ، هدیسر و  رس  هب  اه  یکیرات  دنز : یم  دایرف  هک  یحبص 
 ... دوش یم  هنیدم 

.دیآ یم  رون  توالت  يادص  .ددرگ  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  رفاسم ،
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كاپ نیمز  زور 

ییازریم دیعسدمحم  «/ اه نتفکش  اه و  يزبس  ِمامت  ردام  »

« اه نتفکش  اه و  يزبس  ِمامت  ردام  »

.ار نیمز  یکاپ  دشاپ ، یم  بآ  نامسآ 

.میراد هاگن  شکاپ  زین  ام  سپ 

اه نتفکش  اه و  يزبس  ِمامت  ردام  تسا ؛ ردام  نیمز ،

.دنراد كاخ  ِداهن  رد  هشیر  دنلب ، ِناتخرد 

.دهد یم  هانپ  ار  تادوجوم  زا  يرایسب  ناتسمز ، موجه  رد  كاخ ، يامرگ 

«. میدینارتسگ ار  نیمز  و  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ؛ یهلا  تقلخ  زا  يا  هولج  كاخ ،

.تسا نیمز  ِتشم  رد  یتمیق ، ياه  جنگ 

.دنشوج یم  نیمز  لد  زا  لالز  ياه  همشچ 

.میزاسن رّرکم  ار  كاپ  هنییآ  نیا  مینکن و  هدولآ  ار  كاخ  سپ 

.میراذگن اپ  شیاه  لگ  تمرح  يور  هدوهیب  مینادب و  ار  شناهایگ  ردق 

زا ار  یمدآ  دـنوادخ ، هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  و  تسا ، هدـش  هدوشگ  تادوجوم  همه  يور  رب  هنامیمـص  هک  تسا  یـشوغآ  كاخ ،
.میدرگ یمزاب  كاخ »  » هب زین  دیرفآ و  كاخ 
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.تسا یمدآ  روگ  هراوهگ و  كاخ ، سپ 

.دنا هتشاد  راوتسا  كاخ ، رد  هشیر  ناراسهوک ، مّمیت  هیامرس  هاگ ، تسا و  مدنگ  هعرزم  هاگ  یمدآ ، يارب  كاخ ،

، تسا هدـناشوپ  یمدآ  رهاـظم  ار  نیمز  هک  زورما  اـت  درک ، سح  شیاـه  هناـش  يور  ار  مدآ  ياـهاپ  كاـخ ، هـک  یلزا  هدـیپس  نآ  زا 
.تسا هدوب  ناسنا  ِخیرات  شوماخ  ِدهاش  كاخ ،

.میزاسن شا  هدولآ  مینادب و  ردق  ار  كاخ »  » هک تسام  رب  يرآ !
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سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  هلمح  تسکش 

هراشا

هبنشراهچ

تشهب 1383 يدرا   5

لوالا 1425 عیبر   4

Apr. 24  . 2004

یمرخ هفطاع  / سبط نافوت 

.دنوش یم  زیت  هرابود  تیانج  یـشحو  ياه  لاگنچ  دـنوش ، یم  يأر  مه  موش ، ياه  ّتین  دـنروخ ، یم  هرگ  مه  هب  هئطوت  ياه  تسد 
تسا يدهع  نیا  دوش ؛» نوگنرس  دیاب  ناریا  بالقنا  ياپون  تخرد  »

.دنا هدرک  اضما  ار  نآ  دوخ ، یتسپ  همه  اب  هک 

.تسا رگید  يا  هثداح  گنز  هب  شوگ  ایند ، .دنا  هدش  جیسب  هتفرشیپ ، ياهرازفا  گنج  بّرخم و  يژولونکت  مامت 

...یماظن هدیچیپ  تایلمع  هنایفخم ، ياهرارق  یناهنپ ، ياه  هشقن 

ناریا مدرم  بالقنا  ینافوت  تبیه  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  رد  هک  دشک  یمن  یلوط  تساّیهم ؛ هدش  باسح  هلمح  کی  يارب  زیچ  همه 
ناریا هک  دشک  یمن  یلوط  .دنکش  یم  ورف  نایناهج  مشچ  ربارب  رد 

.دوش یم  برغ  لامآ  نیمزرس  هرابود 
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.دش دنهاوخن  ریبعت  هاگ  چیه  هک  ییاه  باوخ  دنارورپ ، یم  دوخ  نهذ  رد  تسم  ِناطیش  هک  یناشیرپ  ياه  باوخ  نیا ، و  ... 

.دنا هدرک  نت  رب  ناسنا  سابل  هک  دوش  یم  ییاه  گرگ  هاگنالوج  سبط ، هدیتفت  يارحص 

.دننک یم  بآ  يرواب  شوخ  دنق  لد ، رد  دنروخ و  یم  خرچ  .دنسر  یم  سبط  هب  ینهآ  ياه  هدنرپ 

« نیرکاملا ریخ  هّللا  هّللا و  َرَکَم  اورکَم و  «و 

لیّجـس ناراب  زا  رپ  اضف  .دنوش  یم  روک  هنتف  ياه  مشچ  .دنک  یم  نایع  ار  شا  هدـعو  قدـص  ادـخ ، داب ! هدـیرب  ناشرکم  ياه  تسد 
ههربَا تسکش  هب  موکحم  ِموق  ...دالوف  نهآ و  نرق  زاجعا  .تسا 

.دنزوس یم  بیغ  شتآ  رد 

ِداهج دُزم  نیا  و  دنک » یم  يرای  ار  امش  ادخ  دینک  يرای  ار  ادخ  نید  رگا  « » مکرصنی هّللا  اورصنت  نا  »

.تساخرب اهنآ  يرای  هب  ادخ  دندرک ، يرای  ار  ادخ  نید  نوچ  هک  تسا  ینادرم 

مشچ هک  يزاجعا  .دوش  یم  يربخ  ياه  نتنآ  مامت  لوا  ربخ  نش ، نافوت  .دنک  یم  نوگنرـس  ار  تنایخ  موش  ياهدرگلاب  نش ، نافوت 
.دراد یم  او  رکف  هب  مه  ار  تخس  ياه  لد  هتفخ و  ياه 

«. انیف اودهاج   » هک تسا  یمدرم  رَس  رب  بیغ ، تردق  تسد  هک  دنک  رواب  ایند 

ییاضر هدیمح  / اهرازگیر فت  رد 

اهرازگیر فت  رد 

ییاضر هدیمح 

بش

دنز یم  جوم  اوه  رد  هک  هایس  يا  هثداح  يوب 

ِياـه نولک  ِغارـس  هب  هک  یناتـسد  دـهد و  یم  رپ  لاـب و  شا  هراـظن  یمّنهج  ِيدوـگ  رد  ار  اـه  شاـفخ  هریخ ، هک  ینامـشچ  سیلبا و 
.دنراشف یم  تشم  رد  ار  يدوبان  ياهرد  ِخیم  لگ  دنوش و  یم  زارد  یناریو 

.دننز یم  لاب  نامسآ  رد  اه  شافخ  یتقو  دور ؛ یم  نابایب  ياه  هیر  رد  مومسم ، ییاوه 

.دنیوش یم  لاب  بش  یهایس  رد  هک  ناشاّفخ  هوبنا  کیدزن ، يا  هثداح 
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، بش دـنز ، یم  دایرف  دـبوک و  یم  ياپ  اهراز  نش  رب  دـشک ، یم  هآ  ار  هعقاو  هدوشگ ، تریح  زا  یناهد  اب  اهرازگیر ، ِفت  رد  ناـبایب 
.دود یم  كاخ  ذفانم  رد  دکچ ، یم  ورف  هرطق  هرطق  كاخ ، يور 
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.دیآ فصو  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ  و  ... 

.دنوش هداتفا  ياه  قافتا  يوگباوج  تالمج ، یگنهامه  رد  شا  یگرزب  رد  اه  هژاو  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ  و 

.ناور ياه  نش  ياه  سفن  مرُه  زا  دوش  یم  هلاچم  بش  هک  هنوگ  نآ  اوه ؛ دچیپ  یم  مه  رد 

.دوش یم  دنلب  اپ  ود  يور  سبط ،

.تسا ترفن  زا  هدنکآ  شیاه  تسد 

.ار هثداح  دنک  یم  هلاچم  تشم ، رد 

.دیشروخ رد  دوش  یم  هصالخ  قافّتا ، ِيوس  نآ  قیقر  ياوه  رد  دشک  یم  سفن 

يا هماگنه  ات  دراپـس  یم  داب  تسد  هب  ناور ، ياه  نش  ِنشور  ياه  کـلپ  ِتشپ  رد  هتـسکش  یـسوباک  نوچ  ار  شا  یباـت  یب  سبط ،
.قافّتا ِناور  ِربانم  رب  میظع 

ِنهذ رب  سیلبا ، ِدایرف  يادـص  .تشد  یلاوح  رد  زاورپ ، ياوه  دـچیپ  یم  مه  رد  سبط و  يوهایه  رد  دـنناخرچ  یم  مشچ  اه  شافخ 
دیشروخ دوش و  یم  دنلب  نشور ، یتسد  دشک ، یم  هجنپ  كاخ 

.ناور ياه  گیر  ِیمرگ  رب  دکچ  یم  ورف 

، راشرـس ییاوه  تسکـش ، ياه  هرادـج  رب  هدـیبوک  مومغم ، یبش  ِتظلغ  ِیگدوهیب  رد  نادرگرـس  ياـه  شاـفخ  تفگـش ، یـشمارآ 
.خیرات تاحفص  رد  راب ، رگید  يا  هزجعم  سبط و  ياه  هیر  رد  هدیچیپ 

« مهیدیا قوف  هّللا  دی   » یتقو سبط ؛ هدرتسگ  ِنطب  رد  ار  نیقی  دننز  یم  هناوج  اه  نش 

این یقاتشم  دیمحدیس  / لیبابا ياه  هجنپ 

لیبابا ياه  هجنپ 

این یقاتشم  دیمحدیس 

! رگ هلیح  نادایص  نداتفا  ماد  هب  دوب  ییاشامت  ردق  هچ  دش ! اپرب  يا  هکرعم  بجع 

.دروآرد هزرل  هب  ار  خیرات  لد  هک  تسا  يا  هزجعم  يوار  نیرتهب  سبط ، نابایب 

.دش سیلبا  باحصا  هاگلتق  هک  يرازنش  دیسرپ ؛ سبط  هدیتفت  ریوک  زا  دیاب  ار  نیرکاملا » ُریخ  هّللا  هّللا و  رکَم  اوُرَکَم و  و   » هیآ ریسفت 

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:65

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندوب گرم  هایس  يوار  هک  يا  هتسشن  نیمک  رد  ياه  گرگ  يارب  دش  یهلا  داصرم  رولبت  سبط ، کشخ  نابایب 

گنت هب  تقیقح  هبعک  ناظفاح  زا  راب ، رگید  هک  دوب  ههربا  هاپـس  نیا  سپ  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؛ یندش  رارکت  خـیرات ، دـنیوگ  یم 
.دش دوبان  دمآ و 

دندوب نشور  زین  هیدجما  مویداتـسا  ياه  غارچ  یتح  .قیاقـش  رکیپ  رب  ندز  رجنخ  يارب  هنایـشحو ؛ ینوخیبش  يارب  دوب  ایهم  زیچ  همه 
.دوب رگید  سنج  زا  تقیقح  اما  .شنمدد  نامیخژد  دورف  يارب 

ام هشیر  دنک  خیب  زا  هک  تساوخ  یعدم 

ام هشیدنا  رد  تسه  ادخ  هک  نآ  زا  لفاغ 

.هام تشهبیدرا  زور  نیمراهچ  هاگماش  دوب  یبش  بجع 

یتشم زا  تسکش ، خلت  معط  دیاش  ات  دنعلبب ، سفن  کی  ار  زیچ  همه  ات  دندوب  هدمآ  اه  گرگ 

«. مهیدیا قوف  هّللا  دی   » هک نآ  زا  لفاغ  دننک ؛ وحم  اه  هرطاخ  زا  ار  ماما  طخ  وریپ  يوجشناد 

قشع هلفاق  زا  ییورهر  هک  دوب  شوخ  هچ  .دوب  ناقشاع  نطوم  رادساپ  یهلا ، تردق  تسد  يرآ !

رد لاب  جارعم ، ات  ار  سبط  يارحص  تسج و  هعقاو  نآ  رد  ار  لاصو  ربعم  دوخ ، صولخ  ساپ  هب  زین 

.دومیپ کیالم  لاب 

.تشاد و خرس  یماجرف  هک  زبس  يراظتنا  تفرگ ؛ ار  دوخ  راظتنا  دزم  مئاق ، رظتنم  دمحم 

يادص زا  ار  قح  نادرم  يرادیاپ  ّرس  ناطیش ، .دوش  یم  ناشرکیپ  تنیز  هک  تسا  یخرـس  هماج  ناقـشاع ، قدص  هاوگ  هک  یتسار  هب 
.تسا هتفایرد  لیبابا  لاب 

.دزادنا یم  هشعر  هب  ار  ناطیش  هایس  خاک  دبا  ات  دیحوت ، هاپس  ربکا  هّللا  ویرغ 
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یمور دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  دلوت 

هراشا

هبنشود

تشهب 1383 يدرا   7

لوالا 1425 عیبر   6

Apr. 26  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  / ین تیاکح 

يدمآ نادنز  حاتفم  يدمآ ، نادنخ  زورما  »

« ...ادخ لضف  ششخب و  نوچ  يدمآ ، نادنمتسم  رب 

.دیشک شتآ  هب  ار  یناهج  شکانزوس ، تاملک  اب  هک  هتخوسلد  یفراع  تسیک ؟ يولوم 

.دندرک یم  ریس  توکلم  رد  هحمل ، کی  هب  دندز و  یم  ملاع  طاسب  رب  ياپ  هرعن ، کی  هب  هک  دوب  ینارادم  نونج  هلسلس  زا  يولوم ،

.دراد دای  هب  ار  انالوم  ياه  یگدیروش  زونه  هینوق ، ياه  هچوک 

هلاـن اـّما  .درک  یم  بآ  زین  ار  گنـس  لد  شندینـش  هک  یقارف  هلاـن  .دز  یم  دـنویپ  مه  هب  ار  نامـسآ  نیمز و  هک  اـسآ  نونج  یقـشع 
نطو زا  يرود  هودنا  وا ، ِهودنا  دوبن ، یناهج  نیا  ياه  يرود  سنج  زا  يولوم 
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: دوب یلاعت  قح  ِبرق  تشهب  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ندش  هدنار  هودنا  دوب ، دوخ  لصا  و 

دنک یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونشب  »

دنک یم  تیاکش  اه  ییادج  زا 

دنا هدیربب  ارم  ات  ناتسین  زک 

« ...دنا هدیلان  نز  درم و  مریفن  زا 

هدشمگ يوجتـسج  رد  دلوت ، هظحل  زا  هک  یناسنا  تبرغ  ثیدـح  راصعا ؛ لوط  رد  تسا ، یمدآ  یگتـشگرس  تیاکح  ین ، ِتیاکح 
.دوب هارمه  یمالـسا  مولع  تمکح و  هفـسلف و  ثیدح و  نآرق و  زا  وا  قیمع  یهاگآ  شناد و  اب  يولوم ، یگدـیروش  .تسا  شیوخ 

نیمه هاوگ  يولوم ، يونعم  يونثم 

.دور یم  رامش  هب  يرشب  بوتکم  راثآ  نیرتدنمشزرا  زا  هک  يرثا  .تسا  بلطم 

هک دزیمآ  یمرد  تاملک  نیرت  فیرظ  تایاکح و  نیرت  نیریـش  هب  ار  یفـسلف  یمَکِح و  میهافم  نانچ  نآ  يونعم ، يونثم  رد  يولوم 
...دنک یم  وربور  يرنه  ًالماک  رثا  کی  اب  ار  هدنناوخ 

رتهب دیاش  .تفگ  نخس  ناوت  یم  رایسب  يوگ  یسراپ  هدیروش  رعاش  فراع و  نیا  يولوم  هرابرد 

: مینک همزمز  ار  شیاه  لزغ  زا  یکی  زا  تیب  دنچ  يرگید ، نخس  ره  ياج  هب  هک  دشاب  نآ 

منکشب نادنز  لفق  ات  ون  دیع  نوچ  مدمآ  زاب 

منکشب نادند  لاگنچ و  ار ، راوخ  مدرم  خرچ  نیو 

دروخ یم  ار  نایکاخ  نیاک  ار ، بآ  یب  رتخا  تفه 

منکشب ناشاهداب  مه  منز ، شتآ  رب  بآ  مه 

نم زاب  نوچ  مدش  ناّرپ  نم ، ْزاغآ  یب  هاش  زا 

...منکشب ناریو  رید  رد  ار ، راوخ  یطوط  دغج  ات 

يوسوم همطاف  هدیس  « / سفن نیا  مقشع  هداز  »

« سفن نیا  مقشع  هداز  »
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يوسوم همطاف  هدیس 

.ما یخلب  دمحم  نیدلا  لالج  نم ، تسا و  خلب  یناتساب  نیمزرس  اج  نیا 

ما هدش  دلوتم  زورما 

، رعش تسا و  رعش  تاودا  زا  قشع  هک  یقشاع ؛ هب  مزلم  موشب و  رعاش  تسا  رارق  زورما  نیمه 

اه هناقشاع  ساسحا 

.تفر مهاوخ  دوهش  هفشاکم و  یپ  رد  زورما  نیمه  نم  - 
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.متشاذگ اج  نامسآ  هناتسآ  رد  ار  میاه  شفک  مدوب ، هتفر  هِم  ِغاب  هب  يزاب ، يارب  یتقو  هک  متسه  یکدوک  نم 

زا هک  مدـید  یم  ار  ما  یکدوک  دوز ، ياه  حبـص  مدـش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  مدوب ، هتخاس  نادرگباـتفآ  لـگ  زا  هک  یتعاـس  اـب  نم 
.دش یم  در  اه  هچوک 

قیمع فّوصت  رد  ما  یکدوک  .دیرخ  یم  نان  ناقشاع  يارب  درک و  یم  مالس  قشع ، هب  ما  یکدوک 

دوش یم  رت  گرزب  گرزب و  اه  نادلگ  یکاخ  ِهاقناخ  رد  ما ، یکدوک  نارود  .دیصقر  یم  هدادلد  ِنایهام  اب  درک و  یم  انش  هناخدور 
.متفگ یم  رعش  ناراب  يارب  مدز ، یم  مدق  نابایب  رد  تقو  ره  مدورس و  یم  يرعش  ریوک ، لد  يارب  دمآ ، یم  ناراب  تقو  ره  - 

زا یسابل  هک  يرون  دش ؛ یم  رهاظ  نم  رب  يرون  مورب ، اه  هناورپ  كولس  ریس و  هب  متـساوخ  یم  یتقو  رهظ ، زا  دعب  کی  رد  زور  کی 
.گنر یب  ياه  گنر  زا  يروشنم  اب  دوب  هدیشوپ  هنیئآ 

هب شا  يا  هشیـش  میرح  دـش و  شعترم  رون ، ترـضح  مدیـشون ، یم  نآ  زا  یتقو  داد ؛ هنهک  یبارـش  ِماـج  نم  هب  دـمآ و  ولج  رون  نآ 
دمآرد صقر 

؟ تسیچ تمان  متفگ 

سمش تفگ :

؟ راک هچ  وت  اب  ارم  متفگ :

هب غرمیـس ، نوچ  دنوش و  اهر  ناج  سفق  زا  دنـسرب و  تدحو  هب  دیاب  نیا  هک  وت ، لد  رد  تسیغرم  نم و  لد  رد  تس  یغرم  تفگ :
.یسرب اقب  هب  ات  وش  یناف  زیرب و  نم  رد  سپ  دنسرب ؛ اقب  هب  ات  دنسرب  فاق  هوک 

؟ دوش ماغدا  هنوگچ  نم  نونجم  راکفا  اب  وت  نزوم  فاطلا  نیا  متفگ :

: تفگ

دشاب یتب  ِتسم  ات  دشاب  نآ  یپ  زا  رس 

دنیب بعت  رای  زک  دیاب ، نآ  یپ  زا  رای 

تخس هک  متفایرد  هاگ  نآ  سپ  درک ؛ كرت  ارم  تفگ و  یمالّـسلا  و  ناهگان ، تفای و  همادا  یقـشاع  هملاکم  نیا  حبـص ، ماگنه  ات  و 
؛ مقشاع

تسین اجک  تفر و  اجک  زیربت  قحلا  سمش 
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وگام هراوآ  لد  نآ  وا  یپ  ردنو 
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يربخ ناشن و  يرثا و  زا  غیرد  یلو  مدرگ ، یم  وا  لابند  هب  ار  ناهج  ياه  هناخیم  هک  تساه  لاس  نم  و 

ما هداب  شیوخ  ِفک  زا  رحس ، رد  هدادب  وت  يا 

ما هداد  هک  وگب  تسار  منص ، يا  نک  اهر  زان 

مرس زا  تفِربَن  نآ  مرب ، زا  یتفرب  وت  رگ 

ما هداتف  هر  رس  رب  نیبب ، ایب  هر  رس  رب 

سفن نیا  مقشع  هداز  رشب ، ملوا  هداز 

ما هداز  هرابود  هک  ناز  متدایز ، مدوخ  نم ز 

ییاضر هدیمح  / تاملک زا  رت  کیدزن 

تاملک زا  رت  کیدزن 

ییاضر هدیمح 

زا هک  هاگ  نآ  فد ، نیرفآروش  ياون  رد  ساسحا  هچ  نآ  ره  یگتفیش ، هچ  نآ  ره  قشع ، هچ  نآ  ره  يارو  زا  مونـش  یم  ار  تیادص 
.دریگ رپ  كالفا  رد  تا ، هّرذ  ره  دباتب و  یلاوح  ياوه  رد  دیشروخ ، ات  ینارد  یم  هماج  دوخ ، یب  شیوخ ، ِشیوخ 

.دنزیر یم  نوریب  تناهد  زا  ناصقر  اه ، هژاو  دنزیخ و  یمرب  عامس  هب  تاملک  تتشگنا ، رس  رد  یّتح  هک  هاگ  نآ 

زیخاتسر ِزیربل  تراشرـس ، ياه  سفن  دریگ ، یم  لاب  تایح  قوش و  ِزیربل  تا  هرجنح  زا  هک  ییادص  تیاه و  مشچ  رد  انـشآ  یمالک 
.تسا تاملک 

.دنا هدمآ  عامس  هب  وت  هارمه  تانئاک ،

.دواک یم  ار  كالفا  تاحفص  تیاه ، مشچ 

.راهب طسبنم  ياوه  رد  يوش  یم  هصالخ  نامز ، يوسارف  زا  دیپس  نارتوبک  نوچ 

یک دشاب و  یک  دشاب و  یک  دشاب و  یک 

یم دشاب و  یم  دشاب و  یم  دشاب و  یم 

نم مشاب و  نم  مشاب و  نم  مشاب و  نم 
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يو دشاب و  يو  دشاب و  يو  دشاب و  يو 

يادص .تسا  رواجم  هدیتفت  ياه  نابایب  ِسوناف  تناتشگنا ، رب  هتخیوآ  ياه  هژاو  نازادگ  رارکت 

.تسا هدناود  هشیر  كاخ  ِناکرا  رد  ترشتنم ،

.دود یم  ین  كزان  ياه  هخاش  رد  تیاه ، سفن  زوس  ییارس و  یم 

.كالفا ياتسار  رد  دنز  یم  هناوج  تیاه  تسد  هنافراع ، يزوس  رد 
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.دشک یم  هنابز  تهآ  ياه  هلعش  دریگ و  یم  لاب  تیادص  هچیرد ، ره  زا 

.تسوت ییادوس  ِرس  بات و  یب  ياه  هاگن  نویدم  يونثم ،

؛ يزادـگ یم  يزوس و  یم  .دـنک  یم  هلاچم  لزغ  ياوه  رد  ار  وت  شیاه ، ماـگ  ِنابرـض  دور و  یم  دـیآ و  یم  تا  هنیـس  ِنامـسآ  رد 
.تا هتفکش  هزات  ياه  هژاو  هارمه 

رکیپ مامت  رد  هک  ییاه  نایرش  دشوج ؛ یم  تا  هدیشک  ياه  نایرش  رد  ینوخ  نوچ  خلب ، هرطاخ 

.هدش هدیشک  كاخ 

.دنک یم  هزم  هزم  تا  ییاهنت  ياهزور  ِناهد  رد  ار  وجتسج  ِنازوس  ياه  ناتسبات  سمش ، ِياوه  رد  هینوق ،

.نامز ناکم و  زرم  زا  یلاخ  يوش ؛ یم  در 

.تسوت یگدنرپ  كالفا  هب  كاخ  زا  تسین ؛ وت  یگدیمخ  كاخ  رد  ارضخلا » هبق  »

«. هیف ام  هیف   » رد يوش  یم  هصالخ  هعبس ،» سلاجم   » رد يوش  یم  لح  تاملک ، ّتیفافش  زا  ینک  یم  روبع 

« يونثم  » نیزح ِيان  رد  دنز  یم  هناوج  تیاه ، سفن 

« لزغ  » ِیگتسویپ رد  یشوج  یم 

.مونش یم  تاملک  زا  رت  کیدزن  ار  تیادص 

.یلاخ دبلاک  زا  یلاخ  یهد ؛ یم  یشیوخ  یب  يوب 

مشک یم  لاب  هب  میاه  مشچ  اب  نامسآ ، رد  ار  تعامس 

.تاملک زیخاتسر  رد  تیاه ، تسد  دزاون  یم  روضح  گنهآ  هنادواج ،

ییاضر هدیمح  / دمآ عامس  رد  وت  اب  دش و  دنلب  ناهج 

دمآ عامس  رد  وت  اب  دش و  دنلب  ناهج 

ییاضر هدیمح 

دیخرچ ترواب  تشگنا  رس  هحفص  يور  هب 
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دیخرچ ترس  رد  هتفشآ  هژاو  رازه 

نآ زا  دیکچ  لزغ  یتفرگ ، تسد  هب  ملق 
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دیخرچ تروحم  لوح  رد  هک  هژاو  هژاو  و  ... 

يدش همین  ود  لزغ  کی  رد  یتسب و  مشچ  وت 

دیخرچ ترکیپ  رود  لزغ  تیب  تیب  و 

دش لح  تا  همین  خلب  هرطاخ  نورد 

دیخرچ ترگید  مین  سپ  هینوق  نایم 

دمآ عامس  رد  وت  اب  دش و  دنلب  ناهج 

دیخرچ تربارب  رد  نیمز  نامسآ و  و 

تیاه لزغ  فَد  اب  يدز و  یم  خرچ  وت 

دیخرچ ترتفد  شیوخ  رد  هبترم  رازه 

يدش دنلب  اپ  تشگنا  رس  ِيور  هرابود 

دیخرچ ترس  نامسآ  رد  يدوب و  سمش  وت 
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ناوج زور 

هراشا

هبنش هس 

تشهب 1383 يدرا   8

لوالا 1425 عیبر   7

Apr. 27  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  «/ ییایوپ میسن  »

.تسا نتفکش  زاغآ  یناوج ،

.تسا ناسنا  هرابود  دالیم  یناوج ،

.تسا هتفرگ  شود  رب  یگزات  هب  ار  یهلا  فیلکت  راب  یناوج ، رد  ناسنا 

.دراد یم  ینازرا  ناسنا  هب  یناوج  رد  ار  شیاه  تمعن  زا  يرایسب  دنوادخ ،

.تسا دنوادخ  بناج  زا  یتبهوم  یناوج ،

.دنکن جرخ  تشهب ، ياهب  رد  زج  ار  نآ  دیاب  ناسنا  هک  تسا  یتورث  یناوج ،

.دنریگ یم  راک  هب  شیوخ ، تداعس  هار  رد  ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا  دنناد و  یم  ردق  ار  یناوج  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  سپ 
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.تسا هتسشنن  نآ  يور  رب  ناهانگ  زا  يدرگ  زونه  هک  يا  هنییآ  تساه ؛ یکاپ  هنییآ  ناوج ، ریمض 

.تسا هدش  هدوشگ  نشور  ياه  قفا  يوس  هب  ور  هک  تسا  يا  هرجنپ  ناوج ، هاگن 

.دشون یم  ار  تقیقح  باتفآ  هک  يا  هرجنپ 

هب ات  درذـگب  اه  هّرد  اه و  تشد  مامت  زا  ددرونرد و  ار  اه  هرخـص  اه و  گنـس  ماـمت  دـهاوخ  یم  هک  تسا  يا  هناـخدور  ناوج ، ِلد 
.دهن مدق  ایرد  هناتسآ 

.دنک فشک  ار  اه  هنارک  دنک و  رفس  اج  ره  هب  دناوت  یم  هک  تسا ، ییایوپ  ِمیسن  ناوج ، لایخ 

.تسا نشور  ياهزادنا  مشچ  يوجتسج  رد  هراومه  ناوج ،

.تساشامت هبرجت و  یپ  رد  هراومه  ناوج ،

.تشاد هاگن  زاب  ناوج  يور  رب  ار  دوهش »  » ياه هچیرد  هشیمه ، دیاب  سپ 

، داد وا  تسد  هب  ار  نامیا »  » ِسوناف و 

.درک فراعت  وا  هب  ار  دنخبل  ياه  لگ  و 
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مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  تداهش 

هراشا

هبنش راهچ 

تشهب 1383 يدرا   9

لوالا 1425 عیبر   8

Apr. 28  . 2004

يوسوم رغصا  یلع  دیس  رگید / ینابیرغ  ماش 

اه هظحل  نیا  رب  هدیچیپ  نانچ  اروشاع  دای 

! مدشوج یم  لد  يان  زا  اه  هلان 

! رحس ناج  رب  زورما  دنا  هدیشاپ  مغ  گنر 

؟ دشاب یم  یسک  رادازع  دیشروخ  هک  ای 

! يا هتشگ  يرامش  یب  ياه  هظحل  ِنامجرت 

! کشا يا  هآ 

ار اه  کشا  نیرت  هزات  اه ، مشچ  منز و  یم  قرو  ار  اه  هیثرم  مامت  اه ، هودنا  یناوارف  رد  لد ! رب  تسیچ  نیگنـس ، غاد  نیا  وگب  نم  اب 
! دننک یم  متام  رذن 
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! تسا هدرک  میظنت  اّرماس »  » اب ار  شیوخ  ضبن  ملد  ییوگ 

هیبش تسرد  یبورغ  مرگن ؛ یم  قفا  رد  يراج  ِبورغ  نیرت  نیگمغ  هب  نم  دزیوآ و  یم  میور  شیپ  اه ، هنابیرغ  نیرت  خلت  زا  يا  هدرپ 
! اروشاع بورغ 

مه نآ  زادگ ، ناج  نیگنـس و  یتبرغ  رد  مه  نآ  نابیرغ ؛ راید  رد  رگید  یبیرغ  همانگوس  تسا و  هار  رد  رگید » ینابیرغ  ماش   » دـیاش
! دراب یم  سوساج  طقف  شراوید ، رد و  زا  هتخوماین و  ینابرهم  ار  شهاگن  رفن ، کی  یتح  هک  ییاج  اّرماس ؛»  » رد

(! جع ) يدهم ترضح  یندشان  شومارف  ياه  مغ  رهش  يا  رگناریو ! ياه  هصغ  ِدابآ  تبرغ  يا  هآ ،

یمخز درس و  بورغ  رد  مهآ ، لثم  مضغب ، لثم 

مسانش یم  ار  تا  ییاهنت  تبرغ و  ِتیب  ْتیب 

رد میرگب  ار  تیاه  هراوگوس  نیمادک  اهدـیعبت ! مامت  دابآ  متام  يا  موش ، راید  يا  ار ، مغ  کنیا  شوغآ ، رد  يا  هتفرگ  خـلت  هچ  هآ ،
!؟ مالسلااهیلع ارهز  نادنزرف  تبیصم 

؟ منک گنهآ  مه  تا ، هتفرگ  مغ  ياه  قفا  اب  ار  هلان  نیمادک 

! دابم زگره  تکاندرد ، نینچ  ياهزور  خلت ! راید  يا  اهدیعبت ، دابآ  متام  يا  هآ ،

! دنتسارآ یم  فص  تیادتقا  هب  هناقاتشم  ناگتشرف ، یتساخ و  یم  اپب  زامن  يارب  هک  ماگنه  نآ  تدای ، اشوخ  ناج ، الوم 

شرع تفرگ و  یم  ارف  ار  نامسآ  رسارس  ترایز ، قوش  دش ، یم  هدرب  هاگره  هک  تمان ، اشوخ 

! داتسرف یم  دورد  تریظن ، یب  دنزرف  وت و  هب  یهلا ،

! ام لد  رد  تهودنا  تعسو  تسا  تخس  ردق  هچ  ّتیرشب ! ِّیجنم  اهنت  ِمّلعم  يا  تّوبن ! نادناخ  راختفا  يا  ناج ! الوم 

! دندرک یگناگیب  وت  اب  ایند ، لایما  رطاخ  هب  تنایانشآ ، كدنا  یتح  هک  يراید  رد  تا  یبیرغ  يازع  تسا  هاکناج  هچ 

! ّربکت یهابت و  رصع  رد  دنوادخ  تّجح  يا  دّمحم ! ابا  ای  ناج ، الوم 

ماش ياه  عمش  يراوگوس  تا و  نیفدت  عییشت و  تتداهـش ، تساروشاع ؛ بورغ  ياه  مخز  تبرغ  زا  رت  نیگنـس  یتح  وت ، هودنا  غاد 
جورع دش ، رازگرب  هنابیرغ  ردق  هچ  ترازم ! نابیرغ 

! مالسلااهیلع ارهز  لد  هویم  يا  تا ، ینامسآ 
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دیوگ یم  عمش  کشا  زا  لزغ  رد  زونه 

! ار ناماه  هنابز  هدیدن ، بوخ  هک  یسک 

ناراب رد  هراتس  یب  یبش ، لثم  هایس 

ار ناماه  هناش  مجح  یمغ ، هدرک  هطاحا 

نایاپ یب  کشا  قشع و  ِمغ  هب  مسق  ار  وت 

ار ناماه  هناوتشپ  نیمه ، ریگم  امز 

! میرادازع مه  زاب  مغ ، تبون  دیسر 

ار ناماه  هناقشاع  نیبب ، امن و  مرَک 

! ناشچب رادید  تّذل  مه  ار  ام  دنمهف ؛ یم  رتهب  ار  وت  تبرغ  مجح  هک  تناریاز ، هاگن  اشوخ  ناج ! الوم 

! تسا هدوب  جع ») ) دوعوم ترضح   » هنابیرغ هنامولظم و  ياه  هیرگ  دهاش  شنیمز ، نامسآ و  هک  اج  نآ  اج ؛ نآ  ربب  مه  ار  ام 

! تسا هدرک  كرد  كاخ  هرذ  هرذ  ار  تهاگن  وترپ  هک  اج  نآ  ربب  مه  ار  ام 

گرزب یتعافش  وت ، زا  کچوک ، تدارا  نیمه  ام  زا  .داب  تتداهـش  ِیگنابیرغ  قمع  ییاهنت و  تخـس  تاظحل  وت و  رب  دنوادخ  دورد 
.تسام راظتنا  هک 
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( جع ) يدهم ماما  تماما  زور  نیلوا 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهب 1383 يدرا   10

لوالا 1425 عیبر   9

Apr. 29  . 2004

ینوطالقس میرم  / سگرن لگ  یهاشداپ  زور 

يدش ناهنپ  اهربا  هریت  سپ  رد  نوگدیشروخ ، هاگان  و 

میدقلا یلزالا  هللا  باجح  یلع  مالسلا 

میدق یلزا  باجح  يا 

مهدزاود تعاس  سار  نیمز ، هک  مات  یلجت  يا 

! تساخرب یناتسمز  باوخ  زا  وت ، ینوتیز  ياه  مشچ  لالز  يوب  اب 

ناهج عیفر  يادنلب  رب  هک  یحبص  نامه  وت 

درک یهاوخ  عولط 
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دیفس ياه  مچرپ  ندش  هتشارفارب  زور  هک  يزور 

تسا هفوک  ياه  يدنلب  رب 

تسا لوالا  عیبر  مهن  زور 

وت هنوگراهب  دنخبل  رطع 

، میسن لگ و  زا  رت  هدنیوپ 

دود یم  ناهج  هدرشف  نایرش  رد 

تسوت یهاشداپ  زاغآ  زور  زورما 

دنا هداد  تراشب  هک  کیدزن  يادرف  نامه  زاغآ 

هنیرید باوخ  زا  سونایقا ، هک  يزور 

تساوخ دهاوخ  رب  شا  یگتفشآ 

دیچیپ دهاوخ  ناتخرد  هظفاح  رد  راهب ، و 

، ناگتشرف هک  یحبص 

دناکت دنهاوخ  ار  نیمز  نیگنس  ياه  کلپ 

حبص رازه  نارازه  و 

دز دهاوخ  هناوج  ناهج  يانکیرات  رد 

.قشاع هتفیش و  نانچمه  میاوت ؛ ندیسر  هار  هب  مشچ  نانچمه  ام 

! میدق یلزا  باجح  يا 

نانچمه ام 

میناوخ یم  هحون  شیوخ  رب 

میدرک مگ  ار  هار  نانچمه  ام 
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تسا یناریو  شتآ و  جازتما  رد  نانچمه  ناهج  و 

! کیدزن باتفآ  يا 
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! كرابم دمآ  شیپ  يا 

تسا ناهج  تلادع  زاغآ  زور  زورما 

ار تا  یفرب  راد  لای  ِبسا  نک  نیز 

تندمآ هار  هب  میا  هتخود  مشچ  ام 

! کیدزن يا 

! سرارف يا 

دشک یم  هرونت  گرم 

دنا هدش  میتی  اه  لصف 

دنا نیگنس  نامیاه  باوخ 

! راهب يا  یتفا  یم  قافتا  یک 

دنتنایخ نوخ و  هدولآ  اه  تسد 

میدیتلغ ورف  اه  یکیرات  رد  ندرگ  ات 

 ... تسین ارجام  مامت  نیا  دنچ  ره 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / تلادع زا  یلصف  زاغآ 

تلادع زا  یلصف  زاغآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! تسوت ِینازرا  زیگنا ، لد  رطع  هچ  ره  قشع ، هچ  ره  سفن ، هچ  ره  زورما ،

! کشا هدنخ  هنیآ و  وترپ  لزغ -  روش  نامز -  يابیز  رعش  زورما ،

! تهاگرد ِمرک  نیشن  هیاس  نامسآ ، حبص ! هنییآ  رد  دیشروخ  وترپ  یمرگ  زورما ،

! هتسب تمان  هب  دیما  هتشر  نامسآ ،
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« كالفا رب  تا  یهدنامرف  هدنخرف  زور  »

! داب شوخ  تیالو »  » نامیلس يا 

دنراد ادرف  یناشفا  لُگ  ِهاگرحس  هب  زورما ، زا  دیما  مشچ  اهزور ،

! دنسرب اشامت  زورون  هب  زیگنا ، لد  حبص  نآ  رد  ات  تفر ، دنهاوخ  مه  سپ  زا  اهزور 
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! دنتسه بش  نامه  وت ، یب  اهزور 

! رتسکاخ طقف  وت  یب  اهزور ،

درک مهاوخ  رفس  زورما  وت  دای  اب  زاب 

دنبات یم  اه  هنیآ  نآ  رب  هک  يراید  هب 

! تسا ناهاگرحس  رطع  زا  رپ  هچوک  لد  و 

! هشیدنا ِینشور  اه : بآ 

! دنناد یم  ار  هرطاخ  نیرتزبس  اه : گنر 

...درک مهاوخ  رفس  زورما  وت  اب 

دیاش درپس ! مهاوخ  تندمآ  قوش  هب  ار  اه » هبُدن   » همادا درک و  مهاوخ  هصالخ  دـهع » ياعد   » رد ار  قوش  کشا  زورما  وت ، دای  اب  زاب 
! تسا یندید  بجع  هظحل ، نآ  يداش  ِتعسو  اّما  دشابن ، يربخ  اه  کشا  زا  ییآ ، یم  هک  زور  نآ 

، ٍهَمیرَک ٍَهلْوَد  یف  َْکَیِلا  ُبَغَْرن  انِا  َّمُهّللَا  تفرگ : مهاوخ  تونق  تباجا ، میرح  رد  دـش و  مهاوخ  نامـسآ  نامهیم  زورما ، وت ، دای  اب  زاب 
(1)  ... ُهَلْهَا َمالْسِْالا َو  اِهب  ُّزُِعت 

اب ار  شناهاگرحـس  نامـسآ ، درک و  دـهاوخ  شکورف  نیمز  بت  تهاگن ، توارط  زا  هک  ییوت  زورما ! اهنت  هن  تسوت ؛ زور  زور ، ره 
دودز یهاوخ  ایند ، ياه  مچرپ  زا  ار  نشخ »  » ياه گنر  هک  ییوت  .دنک  یم  زاغآ  وت  لامج  ترایز 

نما و هیاس  ِدـنموزرآ  َملاع ، ناهانپ  یب  دـناوخ و  یم  شیوخ  تمـس  هب  ار  اه  هاگن  تماـما ،»  » ِتمظع هک  يزور  تسوت ؛ زور  زورما 
«! دنتیالو  » ِناما

دوخ مزینویهـص ، رابکتـسا و  ِمتـس  ملظ و   » يارب ییاج  یکاخ ، هرک  نیا  ياـج  چـیه  رد  شتموکح ، هیاـس  رد  هک  یتیـالو  دـنموزرآ 
هتخاس یبمب »  » چیه دشاب ! هتشادن  دوجو  نارگ » شزاس  ناگتخورف و 

! ددرگن ناریو  يا  هناخ  چیه  دوشن و 

! ددرگن ناشیرپ  يا  هداوناخ  چیه  لولعم و  یناوج  چیه  ینادنز ، یناوجون  چیه 

ریمـشک و ات  قارع  نیطـسلف و  زا  ناکدوک ، دـنخبل  تعـسو  دنـشاب و  هنامز  سوماـق  رد  روجهم ، ياـه  هژاو  اـهنت  رقف ،»  » یگنـسرگ و
.ناتسناغفا
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رُداوکا ابوک و  ات  نادوس  یپویتا و  زا 

! دوش رپ  یبآ » ياه  كدابداب   » زا اهنت  اه ، یشاقن  مامت  نامسآ  دوش و  هدیشک  هنیگ ، جوبماک و  ات  ینسوب ، ینابلآ و  زا 

ار رـشب  دـنوادخ ، هک  یتراشب  تسا ؛ یهلا  تراشب  هک  یتموکح  نیتسخن  زاـغآ  تسوت ؛ یناـهج  تیـالو » تموکح و   » زاـغآ زورما ،
تموکح ِناثراو  ار  شیوخ  ناگدیزگرب  هدومن و  زارفارس  نادب 

: هناحلصم هنالداع و  یتموکح  درک ، دهاوخ  نیمز  رد 

« نیثراولا مهلعجن  ًهَِّمئَأ و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  َّنُمَن  ْنَأ  دیرن  «و 

كرابم تسا ، دـنوادخ  تمعن  ّتنم و  ياهتنم  هک  تتیالو  تماما و  زاغآ  ناـمزلا ! بحاـص  ـالوم ، نیرت  ناـبرهم  لد ، روشک  ریما  يا 
! داب

ینوطالقس میرم  / تسا کیدزن  ادرف 

تسا کیدزن  ادرف 

ینوطالقس میرم 

تسادرف ندش  نشور  هناتسآ  رد  یغارچ 

تسا کیدزن  ادرف  و 

تسا لوالا  عیبر  مهن  زاغآ  حبص  هک  ییادرف 

تسا یناهج  دحاو  تموکح  زاغآ  هک  ییادرف 

دنگنر کی  اه  مچرپ  هک  ییادرف 

دنا لد  کی  اه  نابز 

دننابز کی  اه  لد 

درادن ناتسمز  هک  ییادرف 

تسین نادنبخی 

درادن متس  زوس و 
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تسا مرگ  هک  ییادرف 

تسا تشهب  يدرا  هک  ییادرف 
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تسا هدیپس  هک  ییادرف 

تسا کیدزن  ادرف 

تسا یگنسرگ  نایاپ  هک  ییادرف 

تسادلی بش  نایاپ 

تسا ناتسمز  نایاپ 

تسا کیدزن  ادرف 

دنحطس مه  اه  خوک  اه و  خاک  هک  ییادرف 

دنگنر مه  دیفس  هایس و 

تساه یقاقا  مایق  ادرف 

تسا روط  هوک  مایق 

دوهعم يادرف 

يدنوادخ تلادع  نابز  اب  ملکت  يادرف 

تسا کیدزن  ادرف 

تسا نیدرورف  رطعم  ياوه  هک  ییادرف 

تسا سگرن  لگ  مرگ  رازاب 

تسا یناهج  هدکهد  شمارآ 

تسا ینابرهم  هتشرف و  ناراب  شراب  زور  ادرف 

تسا قشع  يراذگ  جات  زور  ادرف 

تسا دنپسا  رطع  زور 

تسا باتفآ  رطعم  زور 

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


تساه یکیدزن  نیمه  ادرف 

یگنتلد قیاقد  نیمه  جنک 

ناحیر رطعم  ياه  هتوب  يالبال  رد 

تسا لوالا  عیبر  یمدق  دنچ  رد  ادرف 
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جرفلا کّیلول  لّجع  مهللا 

تساهدیلک شیاشگ  زور  ادرف 

تخبشوخ ياه  هچیرد  ندش  زاب  زور 

تلادع یناهگان  زور 

ینابرهم یناهگان  زور 

مادقا ینارماک  دمحم   / باتفآ هزات  غولب 

باتفآ هزات  غولب 

مادقا ینارماک  دمحم 

، اه هظحل  نیگمغ  رطاخ  رد  باتفآ ، ياـپ  در  اـت  تفکـش  تلالـض ، ملظ و  نازرل  زیربل و  یهایـس  رد  هثداـح ، نیرت  یباـتفآ  زور ، نآ 
.دهد هفوکش 

.دوب وت  يابع  رابغ  درگ و  زیر  هفوکش  خیرات ، ییاشامت  نافوت  نیرت  ینالوط  هن ! هک  شوماخ  تکاس و  ارماس ، زور  نآ 

نهذ رد  ار  باتفآ  هزات  غولب  ات  درپس  یم  یشومارف  تسد  هب  ار  شیوخ  مومسم  ياه  لاس  تکاس ، درـس و  ياه  لاس  ارماس ، زور  نآ 
.دناشچب اه  هظحل  ماک  هب  ار  روضح  نیریش  معط  دنک و  رشتنم  اه  هرذ 

، شیاین دوب و  اعد  راد  هلابند  ياـه  هنماد  رد  قرغ  یگنتلد ،»  » داد و یم  هیدـه  راـهب  هب  ار  اـه  هفوکـش  نیرت  یلامـش  ارماـس ، زور  نآ 
.نافرع دوب و  قشع 

.دوب تماما  هزجعم و  نیرت  لاس  نس و  مک  ِییاهنت  ناوخ  هنارت  ارماس ،

.دز یم  جوم  اه ، هظحل  نیرت  ینافوت  نآ  رد  دروخ و  یم  هطوغ  گرزب ، تبرغ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  کچوک  ياه  تسد 

زیخ جوم  شا ، یناراب  مسبت  عافترا  اّما  دوب ، هتخادنا  هیاس  شا  یگداس  مامت  رب  ردپ ، زا  ییادج  غاد 

...روعش هوکش  نیرتزیربل  هدنفوت  دوب و  روضح  نیرت  ینارون 

.تسا هدیسر  اه  یناشن  مان و  یب  تسب  نب  هب  قشع ، هک  تشادنپ  یم  شیوخ ، ماخ  لایخ  رد  ارماس ، زور  نآ 

ص:84

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ هک  یتسار  هب  .دش و  دهاوخ  ییاهنت  نیشن  هناخ  باتفآ ، تسشن و  دهاوخ  رارکت  تخت  رب  یگریت  هک  تشادنپ  یم  ارماس  زور  نآ 
ياه هناش  رب  ار  غاد  مجح  ینیگنس  ارماس ، درس  توکس  ردق 

بـش هک  یتسناد  یم  بوخ  وت  .دنک  یمن  کش  نامـسآ  هب  یکچیپ  چیه  هک  یتسناد  یم  بوخ  وت  اّما  .تشاذـگ  یم  وت  دـنمهوکش 
.نید درگادرگ  ياه  گرگ  هنسرگ  تسا و  گرم  هنشت  اّرماس ، كوکشم 

یکیرات یگریت و  زا  زیربل  ینـشور ، هب  یهتنم  هظحل  روآ و  هرهلد  تسا و  کیراب  داـقتعا ، هب  یهتنم  هچوک  هک  یتسناد  یم  بوخ  وت 
اب يدز و  نوریب  غاد  زا  تکچوک ، مدق  اب  یتساخرب و  .تسا 

.یتشادرب تروبص  هنیس  زا  ار  غاد  گرزب  مسج  تا ، ینشور  زا  لامالام  ياه  تسد 

.یتخود توربج  مشچ  هب  مشچ  يداد و  توکلم  تسد  هب  تسد  یتساخرب و 

باتفآ هک  یهدب  ناشن  ات  يداد ، ناگـشیپ  تراقح  ناشن  ار  تقیقح  نیرتاهنت  وت  اّما  دوب ، یهایـس  عیـسو  هسوسو  زا  رپ  ارماس  هچرگا 
.تسا یندشان  مامت  اّما  دزوس ، یم 

.شوماخ ار  لد  رد  هتخورفا  شتآ  ینک و  شومارف  ار  شیوخ  ياه  کشا  ات  زامن ، هب  يداتسیا 

تـشونرس یتفگـش  رد  ار  ارماس  بش  ات  یهد  لاب  رپ و  زاورپ ، نیرت  ینالوط  تمـس  هب  ار  تکچوک  ياه  تسد  ات  زامن ، هب  يداتـسیا 
.ینک رو  هطوغ  شیوخ  زاس 

دوب و هدیسر  نایاپ  هب  بش  .دبوکب  مه  رد  دچیپب و  مه  رد  ار  یکیرات  ینالوط  راموط  ات  دش  یم  رـشتنم  رون  وت ، ياه  تشگنا  نیب  زا 
.يدومن میرم  ياه  لگ  رذن  ار  شیوخ  ییاحیسم  سفن  نیلوا  يداتسیا و  دوش ، یم  متخ  تمایق  هب  شبورغ  هک  یحبص  يادتبا  رد  وت 

یم اه  هفوکـش  مامت  نهذ  رد  ار  ینابرهم  نیرت  جـیار  هک  یبش  يادـتبا  رد  دوب ، وت  مّسبت  يادـتبا  ارماس ، دوب و  هدیـسر  ناـیاپ  هب  بش 
.دنکارپ
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مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جاودزا 

هراشا

هعمج

تشهب 1383 يدرا   11

لوالا 1425 عیبر   10

Apr. 30  . 2004

يداب تهزن  يزرورهم / درخ و  يوناب  داب  دنلب  تتخب 

يزرورهم درخ و  يوناب  داب  دنلب  تتخب 

! راتفگ قدص  رادنپ و  کین  يا 

دیدرت فوخ و  زا  لد  هلفاق 

، دنا نامیا  قیرط  نانزهر  هک 

قشع رهوگ  رگتراغ  و 

رادهگن رود 

، تینما رالاس  هلفاق  زا  نمیا  و 
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.رذگب تمالس  هب  خیرات  رطخ  رپ  ياه  هار  زا 

! داب هیاس  یب  تلابقا  باتفآ 

! نیبج هام  ناشن و  رهم  يا 

روآرد ياپ  زا  طوبه  ياه  شفک 

وت ياپمه  هک 

هنهرب ياپ 

.درب یم  مظعا  مسا  جارعم  هب  ار  وت 

تسوت كاپ  ناماد  فیح 

.دنیشنب نآ  رب  نایکاخ  درگ  هک 

! رتسگ نامیا  تسا و  مالسا  دهم  وت  ناماد 

! تشرس كاپ  مانوکین و  نوتاخ 

نک تمسق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دخ  یبن  ریقف  ناتسداب  ار  تمرگ  نان 

دنربب كربت  هب  ار  نات  هداس  هرفس  ماعط  ياه  هدرخ  ناگتشرف ، ات 

.دنیایب ناتدنمتواخس  ياه  مشچ  تفایض  هب  نایتشهب ، و 

! هفطاع تقفش و  يابوط 

دنا هتسشن  رورس  هب  ینّابر  ملاع  نایسدق  ار  وت  ینامسآ  جیوزت 

.دنتسه وگ  تینهت  سنا ، میرح  نالدبحاص  و 

راذگاو ناشلهج  هب  ار  تا  هلیبق  باتع 

راد يوق  شیرق  میتی  اب  حاکن  هب  لد  و 

.دش دهاوخ  نابوخ  هلسلس  رس  تمان  هک 
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ناهرب دوخ  زا  ییاهنت  میب 

تمحر لوسر  رانک  رد  وت  هک 

دش یهاوخ  لصو  یهانتمان  دوجو  هب 
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.دهد یم  نایاپ  تا  یهانپ  یب  هب  هک 

يراگتسر انَس و  هنانح  يا 

دنتسه وت  دازون  مدقم  نارابلگ  راظتنا  رد  یتشهب  نانز  کنیا ، مه  زا 

.دوب دهاوخ  ملاع  ءاسن  هدیس  هک 

! يدش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگن  قفا  دنلبرس  هک  تلاح  هب  اشوخ 

دریگب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  رد  ار  وت  ياج  تسناوتن  ینز  چیه  وت ، زا  دعب  هک  نانچ  نآ 

.دوب وت  لد  هویم  هک  تا  همطاف  زج 

ص:88

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا همحر  يرهطم  داتسا  تداهش 

هراشا

هبنش

تشهب 1383 يدرا   12

لوالا 1425 عیبر   11

May. 1  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  / هبیط هملک 

.دیرفآ تاملک  رد  ار  ینیسح » هسامح   » هک درک  حتف  ار  تداهش  هملک  يدرم  زورما 

ام هب  ار  تشهب  هب  ندیـسر  هار  درک و  یم  رادیب  ار  اه  لد  ینامـسآ ، ینحل  هب  شیادـص  هک  يدرم  دوب ، رگنـشور  شمالک  هک  يدرم 
.تفگ یم 

.درک یم  وجتسج  ار  تقیقح  نیرت  نشور  دوب و  هفشاکم  قیقحت و  رد  اه  لاس  هک  يدرم 

ياه شزرا  هب  رتشیب  هچ  ره  راگزور ، ناگدرم  ات  تخاس  یم  نشور  شلالز  مالک  اب  ار  مالسا  نیبم  نید  هتخانـشان  ماکحا  هک  يدرم 
.دنربب یپ  ادخ  نید  يالاو 

.دودز یم  شیوخ  هنامز  لها  شنیب  هرجنپ  زا  ار  تافارخ  درگ  هک  يدرم 

اه لاس  تفرعم ، ناگدنیوج  يورارف  وا ، زا  سپ  هک  تخاس  نشور  ار  یغارچ  شیاه ، ینارنخس  اه و  هتشون  اه و  باتک  اب  هک  يدرم 
.دنام دهاوخ  نشور 
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یف اهعرف  ٌتباث و  اهلـصا  ٍهبیط  ٍهرجـشک  ٍهبّیط  ٍهملک  لثم  و  : » دوب هبیط » هملک   » وا هملک  هک  ارچ  دـنام ؛ دـنهاوخ  یقاب  وا  نانخـس  يرآ !
 . ...ٍنیح ّلک  اهلُُکا  یتؤت  ءامسلا 

.دراد رارق  نابلاط  سرتسد  رد  هشیمه  وا  هبیط  تاملک  تارمث  هک  تسا  نیا  و 

...تشون یم  ادخ  يارب  تفگ و  یم  ادخ  يارب  تفگ ، یم  هچ  نآ  وا  هک  ارچ  دوب ؛ رهطم  ّبیط و  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  مالک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ ریخ هب  رفس 

! ریخ هب  رفس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

تسا هتسشن  نابایخ  رانک  یسک  اج  نآ 

تسا هتسشن  نامیا  هنارت  لغب  کی  اب 

تفرگ رَپ  دیشروخ  هلیبق  زا  هک  يدرم 

تفرگ ررش  قیاقش  زیرگ  نیرخآ  ات 

تسشن نیمز  ناقفخ  زا  دیشک  رپ  ات 

تسشن نیمز  نایرج  زا  هک  دز  دنخبل 

تشادن کش  هنییآ  تقادص  رد  هک  يدرم 

تشادن کل  هرذ ، لد  تواخس  هرفس  رد 

دش كاخ  ناماد  هب  تسد  تسشن و  یتقو 

دش كاخ  ناسحا  هبذج  تخیر  هک  ینوخ 

! ریخ هب  رفس  ناراب ، هخفن  هیبش  یتفر 

! ریخ هب  رفس  ناراهب  شخبحور  ربا  يا 

نیمز دهد  یم  نجل  يوب  هک  نک  زاورپ 
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! ریخ هب  رفس  ناراب ، ترضح  هیبش  يا  ناه 

دندش قمر  یب  نیمز  ياه  هقاس  یتفر و 

! ریخ هب  رفس  نابایب ، يور  هتفخ  يایرد 
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دینکف نیمز  تانجو  رب  هزرل  دیحوت » »

! ریخ هب  رفس  ناسنا ! تباجن  زا  يریسفت 

تشون یم  كالفا  تیاکح  ادخ  یتقو 

تشون یم  كاچ  نیمز  يور  هب  ار  وت  مان 

دیزو تا  یناشیپ  هب  هک  یفلاخم  داب 

دیمرآ وت  زان  هقیقش  رد  مارآ 

دنا هتسشن  تکاس  هچ  رهش  ياهراوید 

دنا هتسکش  ار  ناهد  دننز ، یمن  یفرح 

دوش روراب  شکب ، ربا  يور  هب  یتسد 

دوش ررش  ام  نت  نایم  رد  وت  هآ 
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ملعم زور 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ هراتس قشم  »

میتسشن یم  تهاگن  سرد  ياپ  هک  اهزور  نآ 

دوب تاملک  زا  یلاخ  يدبس  ناملد 

میتفر یم  هناخ  هب  نتسناد  فرح و  زا  يرتفد  اب  زور  ره  ام 

، میدینش یم  ار  وت  يادص  نامیاه  باوخ  رد  بش  ره  و 

.یتفگ یم  اه  ییاناد  همه  زا  نامیارب  هک 

، یتخومآ یم  ار  تبحم »  » ام هب  وت 

یتخومآ یم  ار  یگدنز 

یتخومآ یم  ار  مّسبت  مالس و 

، يدز یم  طخ  هک  ار  نامیاه  قشم 

دش یم  رپ  وت  ینابرهم  رطع  زا  نامیاهرتفد 

، میا هدش  گرزب  هک  الاح  هک  يدوب  گرزب  ردق  نآ 

، تسوت سرد  ِسالک  ایند  مینک  یم  سح 

، دنأوت یگشیمه  نادرگاش  ناتخرد ، و 
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.نامسآ رتفد  هشوگ  رد  تسوت ، ینابرهم  ِناشخرد  هرمن  دیشروخ ،

دسیون یم  هراتس  ِقشم  نامسآ ، وت ، ندید  راظتنا  رد  حبص ، ات  بش  ره 

.دنک یم  ظفح  ار  شا  هنابش  رعش  هام ، و 

.دننک یم  ثحب  مهاب  ار  وت  سرد  تخرد ، میسن و 

.دزومآ یم  شیاه  هجوج  هب  ار  زاورپ  هدنرپ ، هک  نانچ  نآ  یتخومآ ؛ یم  ار  ییاهر  زاورپ و  ام  هب  وت 

، يداد ندوب  يراج  سرد  ام  هب  وت 

.دریگب ار  ندش  ایرد  غارس  دوش و  ناور  ِدور  ات  دزومآ  یم  کچوک  هکرب  هب  میسن ، هک  یسرد 

.دنک یم  نشور  ار  اه  ناشکهک  ِهار  يراد ، تسد  رد  وت  هک  یغارچ 

.تسا يرادیب  ِكاپ  حبص  وت  نشور  يادص 

.دنک ادیپ  تعسو  ام  ییاناد  نیمزرس  دودح  ات  نزب  فرح  نامب و 

!! ددنویپب نامسآ  یگنارک  یب  هب  نامحور  تشد  و 

ینوطالقس میرم  / دوب هملک  زاغآ  رد 

دوب هملک  زاغآ  رد 

ینوطالقس میرم 

« دوب هملک  زاغآ  رد  »

میدناوخ ار  هملک  وت  اب 

فرح هب  فرح 

ار یتسود  میدرک  شخب  و 

هملک هب  هملک  ار  ناهج  و 

میدز ادص 
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میدینش ار  بآ  يادص 

دوب فرح  ود  هک 

میدرک توالت  ار  نان 

میدرک هصالخ  مه  شوگ  رد  هتسهآ ، هتسهآ  ار  ینابرهم 
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میدیود حیرفت ، گنز  ات 

میدش روانش  هقلح  هقلح  و 

غیرد یب  ياهدنخبل  رد 

میتسشن اه  هرجنپ  ياپ 

میدرمش یکی  یکی  ار  ناتخرد 

.یبآ دوب و  نشور  هک  نامسآ  هب  میدش  هریخ 

یگنر ياهدادم  اب  میدرک ؛ قشم  ار  یتسود 

ناراب میدیشک و  ایرد  و 

اهربا يالبال  هک  يا  هملک  و 

باتفآ هیاسمه  دوب و 

ام کچوک  ياه  باسح  رد  دندوب  هزادنا  یب  اه  یبوخ 

تورث زا  دوب  رتهب  ملع  هشیمه  و 

دش یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان  و 

میتساخرب وت  اب 

میتساخرب وت  يارب 

تا هنارگنشور  ِتاملک  ياپ  میتسشن  و 

دوب رت  میالم  میسن ، زا  هک 

رت مارآ  ناراب  زا  و 

دندوب هدش  هدیچ  تسدرود  زا  هک  داد  یم  تخرد  يوب  ناماه ، تکمین 

.يداد یتشآ  کیدزن  ياه  هراتس  اب  یتفرگ و  ار  ناماه  تسد 
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وت اب  میدش  هدنرپ 

ار نامسآ 

ار ایرد 

ار ادخ 
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میدرک قشم 

کچوک یگنر و  ياهدادم  نامه  اب 

یهاک ياه  هچرتفد  نامه  رد  و 

يدرمش یکی  یکی  وت 

تسار هب  پچ  زا  ام  و 

، ایشا دادعا و  تیاهن  یب  ات 

میدرمش ار  ادخ  ياه  تمعن 

دندوب هزادنا  یب  ردق  هچ  و 

دوب کچوک  ام  ناتشگنا  ردق  هچ  و 

...ردق هچ  و 

میدز فرح  ایرد  هجهل  اب 

میتشون ناراب  نابز  اب 

میدرک كاپ  هملک  هب  هملک  ار  اه  یهایس  و 

میسرب ادخ  ینشور  هب  ات 

.هتسکش یبوچ  ياه  تکمین  تشپ  وت ؛ اب  میدیسر  و 

ییازریم دیعسدمحم  «/ تسخن فرح  »

« تسخن فرح  »

ییازریم دیعسدمحم 

یتشون هک  ار  تسخن  فرح 

دوب ناسنا  ِّتیمدآ  زاغآ 
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دش زاغآ  راهب  وت  ِمّود  ِفرح  اب 

« بآ  » ِظفلت اب  تقو ، نآ 

دش رت  ام  يولگ 

ار دادم  یتقو 
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تشاذگ ام  درس  ناتشگنا  نایم  تتسد 

ام ياه  تشگنا  وت  تسد  راشف  اب  و 

 - آ تشون - : مک  مک 

میدید ار  نامسآ  زاغآ 

« بآ  » ِلوزن زا  لبق 

اب ار  نامسآ  تقو ، نآ 

یتسب نیذآ  هراتس  نیس » »

یتشون هک  ار  میم »  » و مال »  » سپ

...دیمد هدیپس  مالس »  » نیلوا اب 

اه فرح  هفشاکم  اهزور  نآ 

وت تاملک  ینامهیم  و 

دوب راهب  عورش  نامسآ و  زاغآ 

تخومآ ار  راگزومآ »  » نتشون ام  هب  هک  نآ 

...دوب راگزومآ 

يوسوم همطاف  هدیس  / اه لگ  يذغاک  غاب 

اه لگ  يذغاک  غاب 

يوسوم همطاف  هدیس 

نآ نامکچوک  هسردم  هک  هچوک  نامه  مور ؛ یم  غاب  تشپ  هچوک  غارس  هب  نم  دوش ، یم  زیربل  هّلحم  یمیدق  هلصوح  هک  اه  بورغ 
.درادن دوجو  هسردم  نآ  الاح  .دوب  اج 

یکدوک اب  ار  نامقیمع  دـنویپ  هک  هرـسرس  بات و  اب  نآ ؛ يزاب  هطوحم  مراد و  دای  هب  یبوخ  هب  ار  شجاک  ياه  تخرد  زونه  نم  اّما 
، دندز یم  ریژآ  یتقو  دوب و  هاگهانپ  کی  هک  طایح  تشپ  درک و  یم  ظفح 
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.لبلب لّوا  سالک  میتفر ؛ یم  اج  نآ  هب  ام 

! داد یم  مدای  نتشون  تفرگ و  یم  ار  متسد  یتقو  شناتسد ؛ دوب  نابرهم  ردق  هچ  هآ ، ملعم ، مناخ 

هدرب دوخ  اب  سالک ، ِلّوا  زور  هک  یکسورع  نامه  تفرگ ؛ یم  نم  زا  سالک  رخآ  ات  ار  مکسورع  یتقو  یتح  دوب ، نابرهم  شناتسد 
مدوب
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.ار سالک  متشاد و  تسود  ار  ملعم  مناخ  نم 

یم وا  تسا » نتخوـمآ  دـیلک  اـبفلا  : » تفگ یم  وا  .مدرک  یم  شخب  ار  گرزب  کـچوک و  ِتاـملک  تـفگ ، یم  وا  هـک  روـط  ناـمه 
«. گرب لثم  راهب ، لثم  تسا ، ناراب  لثم  ب »  » وزرآ و هیبش  نامسآ ، هیبش  تسا ؛ هنیئآ  هیبش  فلا  : » تفگ

« ...زاورپ دننام  وتسرپ ، دننام  هناورپ ، دننام  تسا ، رَپ  دننام  پ  : » تفگ یم  وا 

.دیآ یم  درَم  کی  : » تفگ یم  ام  هب  ملعم  مناخ 

دیآ یم  ناراب  رد  درم  کی 

« ...دیآ یم  بسا  اب  درم  کی 

.اه هنیئآ  تعافش  يارب  دیآ ، یم  اه  كرپاش  يرای  يارب  قفا ، كرد  يوس  نآ  زا  درم ، نآ  میدیمهف  میدش ، هک  رت  گرزب  ام  و 

اشنا نامیارب  ناراب  زا  تفگ و  یم  الما  نامیارب  اهربا  زا  وا  دوب -  نم  تسود  نیرت  گرزب  ملعم ، مناخ 

.درک یم  یگنر  ار  نام  یشاّقن  رتفد  اهرصع  دز و  یم  مدق  نامک  نیگنر  هداج  رد  اه  حبص  ملعم ، مناخ 

میتشگ یمرب  هناخ  هب  میدش ، یم  راشرس  اه  لگ  رطع  زا  هک  ام  درب و  یم  اه  باتک  يذغاک  ِغاب  هب  ار  ام  ملعم  مناخ 

میتفگ یم  ار  نام  هناکدوک  ياه  فرح  ام  و  مییوگب -  رعش  هک  تفگ  یم  ام  هب  وا 

دنیاهرعش نیرتابیز  اه  نیا  تفگ  یم  وا 

، هایس هتخت  يور  ام  ملعم  داد -  یم  نامدای  ار  تشهب  یناشن  تشهبیدرا ، رد  تخومآ و  یم  ار  ینابرهم  ام  هب  رهم ، هام  رد  ملعم  مناخ 
.خرس ياه  لگ  زا  یتاملک  اب  تشون  یم  فرب  زا  یتاملک  اب 

منک یم  مامشتسا  یبوخ  هب  ار  شتاملک  رطع  زونه  نم  و 

...مراد شتسود  مراشرس و  زونه  شمان  ِرّطعم  فورح  زا  نم 

یمّرخ هفطاع  / تیناسنا يابفلا 

تیناسنا يابفلا 

یمّرخ هفطاع 

، دـش یم  ُرپ  وت  يانـشآ  يادـص  زا  سالک ، مجح  مامت  هک  ار  ییاهزور  تارطاخ  ما و  هتـسشن  یبوچ  ياه  تکیمن  نیا  تشپ  هرابود 
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.منک یم  رورم 
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وت فیطل  هاگن  ینیگنس  .درک  یم  رشتنم  ام  کچوک  نهذ  رد  ار  وت  مالک  ینشور  زور ، ره  هک  یحول  رب  ما ؛ هدنام  هریخ  هایس  هتخت  رب 
.دنک یم  هّبنتُم  ارم  مه  زونه 

.دوش یم  یعادت  تیاه  هفرس  دتمم  يادص  مونش ، یم  هک  ار  چگ  يوب 

.متسکش یم  دنتخادنا  یم  هفرس  هب  ار  وت  هک  ییاه  چگ  همه  تساوخ  یم  ملد  اهزور  نآ 

تتـسود یلیخ  : » متفگ یم  بل  ریز  مدش و  یم  هریخ  تهاگن  رد  مداد ، یم  تأرج  میاه  مشچ  هب  رابکی  تساوخ  یم  ملد  اهزور  نآ 
تساوخ یم  ملد  ردق  هچ  هناکدوک -  تنطیش  نامه  اب  اهزور -  نآ  مراد »

! يراد لاس  دنچ  ینک ، یم  یگدنز  اجک  تسیچ ، تکچوک  مسا  منادب 

.مناد یم  بوخ  ار  اه  لاؤس  نآ  همه  باوج  ما ، هدش  رت  گرزب  اهزور  نآ  زا  تساه  لاس  هک  الاح  الاح ، و  ... 

« .دنک یم  لعتشم  ارم  مه  زونه  شا  هفطاع  ياه  هلعش  هک  یعمش  : » میوگ یم  تسیچ ، وت  کچوک  مسا  دنسرپب  نم  زا  رگا 

« ایر یب  ياه  ّتبحم  كاپ و  تارطاخ  يایند  رد  : » میوگ یم  ینک ، یم  یگدنز  اجک  دنسرپب  رگا 

ّدلوتم دـش ، زاغآ  تیادـه  رـصع  هک  یناـمز  زا  يراد و  رمع  ملع ، تمدـق  هب  وت  : » مهد یم  باوج  يراد ، لاـس  دـنچ  دـنیوگب  رگا  و 
.يدش

مارتحا هب  يوش ، یم  دراو  تا  هشیمه  یگداس  سابل  نامه  اب  هک  منیب  یم  ار  وت  ما و  هتسشن  یبوچ  ياه  تکمین  نیا  تشپ  هرابود  ... 
يابفلا موش و  یم  اهر  تمالک  لالز  رد  منک ، یم  مایق  تهاگن 

، ما هدش  یلاخ  اه  ّتینم  مامت  زا  منک ، یم  رورم  وت  اب  ار  تیناسنا 

منهج ياه  هدـقع  مدز و  یم  يدرگاش  يوناز  وت ، ياه  يراوگرزب  همه  ربارب  رد  هرابود  دـش  یم  شاک  یگنـشق ، ...  يایؤر  هچ  هو !
.مدرک یم  زاب  يرگید  زا  سپ  یکی  وت  شناد  ياه  تسد  اب  ار 

.دنک یم  دشر  مدوخ  اب  زور  ره  ما  ینادان  تعسو  دنا و  هدش  گرزب  میاه  یکدوک  هک  تساه  لاس  الاح 

.دریگ یم  تأشن  وت  بان  نامیا  همشچرس  زا  هک  متسه  یتفرعم  جاتحم  مه  زونه  نم 

.دزومایب ار  نتسیز  نیریش  موهفم  وت ، ياه  مشچ  نشور  ناتسبد  رد  دیاب  هک  متسه  يدرگاش  مه  زونه  نم 

ار ما  هتسخ  حور  میاشگب و  ار  ما  هدولآ  باوخ  ياه  مشچ  منک ، هزات  یسفن  تنیشنلد  اویـش و  مالک  راس  هیاس  رد  هرابود  مهاوخ  یم 
.منک توعد  روعش  رعش و  ینامهیم  هب 
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هدیپس اه  لاب  رب 

ییاضر هثدحم 

؛ ثیدح فرح و  هبرجت و  زا  يراب  هلوک  اب  هدمآ ، تسد  رود  ياهرفس  زا  هک  تسا  رفاسم  کی  لثم 

.تسا هدیچ  تفرعم  هراتس  دبس  دبس  اه ، نامسآ  هب  دوخ  رفس  رد  هک  يرفاسم 

.دنا هدرک  رورم  ار  وا  اهراب  اهراب و  اه  باتک  تسا و  هدرک  رورم  اهراب  اهراب و  ار  اه  باتک 

یکیرات رب  یهاگآ  ياه  هراتـس  شهاگن ، زا  هدرک و  قیرط  یط  اهراب  اهراب و  ملع ، هدروخ  ناراب  سیخ و  ياه  هداج  رب  هک  يرفاسم 
.دنز یم  دنویپ  نامحور  یلاسکشخ  رب  ار  ناهایگ  اه و  لگ  شا ، هنوگراهب  ناتسد  اب  دنک و  یم  هکچ  هکچ  نامنهذ 

.دش رفسمه  دیشروخ  ات  وا  اب  دید و  ار  وا  ناوت  یم  هدیپس  ياه  لاب  يور  تسا و  راشرس  لزغ  زا  هک  يرفاسم 
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تدحو هتفه  زاغآ 

هراشا

هبنشکی

تشهب 1383 يدرا   13

لوالا 1425 عیبر   12

May. 2  . 2004

يریدق نیسحدمحم  / نما لحاس 

؟ ربمایپ ياه  هیصوت  ریواصت  تساجک  ام ؟ یگداوناخ  موبلآ  تساجک 

؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  ام ، دادجا  ياه  سکع  دش  هچ 

؟  ...و هکم  حتف  ابق و  دجسم  نتخاس  ترجه ، تقو  رد  ناناملسم  تّمه  سونایقا  ریواصت  وک 

ار دز  یم  ینارگن  جوم  ناشرمع ، تاظحل  نیرخآ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامـشچ  قمع  رد  هک  یناـفوت  ياـیرد  مهاوخ  یم 
.منیبب هرابود 

.منک كاپ  نیلقث  هنیآ  زا  ار  تلفغ  رابغ  مهاوخ  یم 

؟ دربب جارات  هب  هقرفت  بش  رد  دهاوخ  یم  رامعتسا  گرگ  مادک  ار  نامتزع  ثاریم 

! ددنخب نامیاه  هشیر  هب  نمشد ، هک  دنکن  ادخ 
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! دریگب ترفن  ترودک  هقرفت ، يالو  لگ  زا  ام ، يردارب  لالز  هک  دنکن  ادخ 

؟ دوش دساف  تدحو ، نیریش  هویم  هک  تسین  فیح 

؟ دنک همیق  همیق  ار  نامیاهرواب  لوصا و  نت  شا  ییادج  روتاس  اب  همه ، يور  شیپ  لهاست ، باصق  هک  تسین  فیح 

اب ار  یمالـسا  تزع  راز  هزـس  میوشن و  هدوسآ  اه  عازن  بادرگ  ّرـش  زا  میراذگن و  تینما  لحاس  هب  ار  تدـحو  ياپ  هک  تسین  فیح 
؟ مینکن سح  دوخ  یشیدنا  تبقاع  مشچ 

؟ اجک داحتا  دزد  زا  سرت  دامتعا و  رقف  اجک و  داهج  ندعم  جح و  هریخذ 

؟ اجک تیئود  خلت و  رارکت  اجک و  تدحو  هیفاق  اب  يوبن  ياه  لزغ 

! دیروخب هرگ  مه  هب  ینس ، هعیش و  ياه  تسد  يا  سپ 

! دیشوجب مهاب  اه ، بلق  يا 

! دیشورخب نکشرابکتسا ، ياهویرغ  يا 

اودّحِتا نوملسملا  اهیا  ای 

ییایر یب  سابل  رد  تریغ ، ياه  لولـس  کـیاکی  تدـحو  ار ، تنکـش  نمـشد  جاوما  تماـق  ار ، تدوخ  جـح ! گرزب  هنیئآ  يا  وت  و 
تشم ار و  تیاه  هلوره  سونایقا  تکرح  هوکـش  ار ، تتافرع  ياه  هسلخ  ینافرع و  روعـش  ار ، تدیحوت  كرتشم  راعـش  ار ، تمارحا 

هقرفت شیامن  هب  ار  تتئارب  هدرک  هرگ 

.راذگب نیب  هتوک  ناشیدنا 

تعاط میـسن  رد  ار  ناشدوجـس  عوکر و  نوزوم  تاکرح  ار و  تنارازگزامن  دـنویپ  قمع  اه ! تعاـمج  اـه و  هعمج  زاـمن  لـالز  يآ 
.هد ناشن 

، توخا دقع  نودب  ینید  هچ  دسرب ؟ مالـسا  درَگ  هب  یهورگ ، شیاتـس  يدرف و  شتـسرپ  هقباسم  رد  دناوت  یم  ینید  هچ  یتسار  و  ... 
ناج هقرفت ، لوغ  هلمح  زا  ...و ،  تعامج  هعمج و  زامن  جح ،

؟ درب یم  رد  هب  ملاس 

یم ییایوپ  طاشن  هعماج ، قمر  یب  دـبلاک  هب  هک  دـنام  ار  يوسیع  سفن  تدـحو ، تمعن  هک  میوش  زهجم  تدـحو  حالـس  هب  مییاـیب ،
.دزاس یم  گنر  یب  ار  ناینوعرف  گنرین  دعلب و  یم  ار  یتسس  هقرفت و  ياهرام  هک  تسا  يوسوم  ياصع  نانوچ  دشخب و 
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یجنپ هجیدخ  !/ هدب نم  هب  ار  تیاه  تسد 

! هدب نم  هب  ار  تیاه  تسد 

! نزب هرگ  مناتسد  هب  ار  تیاه  تسد 

! نکشب ار  ییادج  زرم  شکب و  طخ  اه  هلصاف  يور  هب 

دنلب اعد  هب  ادخ  کی  تمـس  هب  ود  ره  وت ، نم و  ياه  تسد  هک  میراد ، هک  يدحاو  يادـخ  هنارکـش  هب  هدـب ! نم  هب  ار  تیاه  تسد 
.میتسیا یم  زامن  هب  هلبق  کی  تمس  هب  ود  ره  وت ، نم و  هک  میراد ، هک  يدحاو  هلبق  کی  هنارکش  هب  دوش ، یم 

.میتسه نآرق  کی  ِیلات  ود ، ره  وت  نم و  هک  میراد ، هک  يدحاو  باتک  کی  هنارکش  هب 

! میلوسر کی  هدش  دازآ  ود  ره  وت  نم و  هک  ینامسآ ، ربمایپ  کی  هنارکش  هب 

نیب اه  هلصاف  دابم  هدب ، نم  هب  ار  تیاه  تسد  مالسا ! میبتکم ؛ کی  هتفای  شرورپ  ود ، ره  وت  نم و  هک  دحاو ، نید  کی  هنارکش  هب  و 
! دزادنایب ییادج  وت  نم و 

.میخیرات کی  نادنزرف  وت ، نم و 

! میا هزجعم  کی  لسن  زا  وت  نم و 

.مالسا ياهزور  نیتسخن  هب  نک ؛ رفس  رود  ياه  نرق  هب  نم  اب  و  راذگب ، مه  رب  ار  تیاه  مشچ 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نامز  نامز ، تسا و  هنیدم  اج  نیا  نک  ساسحا  .نک  رفس  هنیدم  هب  نم  اب 

هنحص هچ  دنهد ؛ یم  تّوخا  نامیپ  هب  رما  تمحر ، لوسر  .میا  هداتـسیا  ادخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  میظع ، تیعمج  کی  هارمه  وت  نم و 
! یهوکشاب

ناملس یشبح ، لالب  .دوش  یم  كاپ  اهزرم  دزیر ، یم  مه  رد  تاقبط  دوش ، یم  گنر  یب  اه  گنر 

رارق میدنب ، یم  يربارب  یتسود و  دهع  .مه  تسد  رد  تسد  مه  وت  نم و  .دنوش  یم  ردارب  دنوش ، یم  ربارب  همه ، همه و  ...و  یـسراف 
.مینک تمسق  مه  اب  میراد  ار  هچ  نآ  ره  تسا 
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.يوش یم  کیرش  نم  اب  اه  يداش  اه و  مغ  رد  وت  .موش  یم  میهس  وت  اب  ار  ما  یگدنز  ار و  ما  هناخ  نم ،

.میشاب مه  روای  تسود و  هشیمه  يارب  ات  میدنب  یم  دهع  ادخ ، رضحم  رد  وت ، نم و  و  ... 

...درذگ یم  نیریش  زور  نآ  زا  نرق  نیدنچ  زورما ، و  ... 

...دنا هتفگ  ایند  كرت  یگمه  باحصا ، هتفر ، ادخ  رادید  هب  ربمایپ 

یم هبرجت  ار  ندوب  ام »  » هناقـشاع ینامـسآ ، دـنویپ  ناـمه  هیاـس  رد  وت ، نم و  زونه  یلو  هدـنامن ، سک  چـیه  میظع ، تعاـمج  نآ  زا 
.مینک
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دیزی تکاله 

هراشا

هبنش هس 

تشهب 1383 يدرا   15

لوالا 1425 عیبر   14

May. 4  . 2004

يدمحا ناخ  دوواد  / ...و يدوبن  متس  زاغآ  وت 

یتهارک اب  ار  وت  ندیعلب  يوزرآ  نیمز ، دیآ و  گنت  هبوت  زا  ناهج  ات  يدید ، تلاهج  دـنلب  راصح  یمـشچ  گنت  زا  ار  ناهج  رظنم  و 
.درورپب میظع 

.يدب هناسفا  يوش و  ملظ  هروطسا  ات  يدش  مگ  دوخ  ترارش  رد  نانچ  نآ  اما  نآ ، نایاپ  هن  يدوب و  متس  زاغآ 

.منیب یم  خیرات  هحفص  رب  تخات  هب  ماگل ، راسفا و  یب  هنوگ  نآ  ار  وت  هک  نیا  زا  میآ ، یم  درد  هب 

شتآ اه  غاب  نیرتابیز  رب  هتشاذگ ، ساد  اه ، سای  نیرتدیپس  رب  تسدزارد ، اورپ و  یب  هنوگ  نآ 

.راگزور نهوم  ناروتس  رب  هتسشن  اه  ناکم  نیرتاجدنلب  رب  نانز ،

نیا ياه  هنارت  نیرت  موصعم  منیب و  یم  وت  متـس  ریـشمش  اب  هدـش  هتخیر  ار  مدآ  نادـنزرف  نیرتاـنرب  نوخ  هک  نیا  زا  مسر  یم  درد  هب 
.وت یمرش  یب  هاگشیپ  رد  هدش  رپ  رپ  ار  كاخ 
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نیا ار  شدوخ  راسفا  تفرگ و  یم  سرد  وت  موش  تشونرس  زا  راک ، شومارف  ناسنا  يدوب و  نآ  نایاپ  شاک  يا  يدوبن و  متـس  زاغآ 
.تسیز یم  ناسنا  دنام و  یم  ناسنا  دیاش  ات  درک  یمن  اهر  هنوگ 

.دنک یم  ریوصت  ناگداز  یمدآ  يرهاظ  تأیه  هب  دناد و  یم  يا  هداز  یمدآ  ار  وت  خیرات ، هک  نیا  زا  میآ  یم  درد  هب 

یم يرادلد  ندوب  ناسنا »  » هب ارم  .دهد و  یم  خـساپ  میاه  یـسپاولد  مامت  هب  هک  منیب  یم  ار  يدرم  منک ، یم  رظن  هک  رتوس  نآ  هب  اما 
.دهد

.تسیز نیسح  هک  هنوگ  نآ  یناسنا  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  هک  هنوگ  نآ  يدرم 

.تسا ناسنا  زا  ام  دنزان  یم  وا  دوجو  ندوب  هب  ناگتشرف  هک  يدرم  .تسا  مدآ  دنزرف  مالسلا ، هیلع  نیسح  هک  میآ ؛ یم  قوش  هب 

، ییاهنت هطقن  نیرتالاب  رد  تیمولظم ، عافترا  رد  هک  دنز  یم  ملق  ار  يدرم  تشونرـس  هک  خیرات  يدـعب  هحفـص  زا  میآ ؛ یم  قوش  هب 
.دیشیدنا یم  تّزع  هب  دوب و  زیزع 

شا هداوناخ  شیاسآ  زا  رتارف  یتح  نازیزع و  دوخ و  ییایند  یناگدـنز  زا  رتارف  ار  شرواـب -  نید و  شا -  تیناـسنا  هیاـم  هک  يدرم 
.درک نابرق  ار  نیمز  ياه  هدنرپ  نیرتابیز  نآ  ياپ  رد  تسناد و  یم 

« راثیا  » يابیز مان  دشخرد و  یم  نآ  رد  سابع »  » مان هک  خیرات  يدعب  هحفص  زا  میآ ؛ یم  قوش  هب 

.ار تّزع  ار و  ربص  يابیز  تشونرس  دنز و  یم  مقر  وخ -  هتشرف  يا  هداز  یمدآ  ار -  بنیز  هک  يا  هحفص  زا  میآ  یم  قوش  هب 

، قشاع ربکا » یلع   » ندـید هب  قوش  اما  منیب ، یم  خـیرات  رد  ناگداز  یمدآ  يرهاظ  تأیه  هب  ار  وت  هک  نیا  زا  میآ  یم  مرـش  درد و  هب 
...و اروشاع  هسامح  رعش  گرزب  رغصا ، یلع  فراع ، مساق  هدازآ ، ّرح 

.یندش مگ  هتسیاش  هک  ارچ  مرب ؛ یم  رطاخ  زا  ار  وت  مان  هک  درد  نیا  زا  دریگ  یم  یشیپ  نانچ  نآ 

همه نیا  تمظع  ربارب  رد  هک  يزیچاـن  ردـق  نآ  هک  ارچ  ندروآ ؛ ناـبز  رب  هتـسیاش  مناد و  یمن  تنعل  نـیرفن و  هتـسیاش  یتـح  ار  وـت 
یتربع دیاب  وت  .يوش  شومارف  دیابن  وت  اما  يریم ، یم  دوخ  هب  دوخ  هراتس ،

.دنامب هدنز  ناسنا  ...و  دنیآ  نتشیوخ  هب  وت  تشونرس  ندید  اب  دننک ، یم  متس  هک  نانآ  ات  یشاب 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  ابق  دجسم  يانب 

هراشا

هبنش راهچ 

تشهب 1383 يدرا   16

لوالا 1425 عیبر   15

May. 5  . 2004

يدمحا ناخ  دوواد  !/ شاب نم  نایشآ 

.مروآ یم  وت  هاگشیپ  هب  ار  مزاین  نیرت  هیاریپ  یب  نم  هک  میادخ  شاب و  نم  نایشآ 

هب نم  هیده  تسا  نیا  اهنت  يدرگ ؛ هدوهیب  تدش  زا  هدز  لوات  ياپ  ود  یناشیرپ و  هتـسکش و  ياه  ناوختـسا  زا  رپ  هایـس ، يراب  هلوک 
.وت هاگشیپ 

.دشک یم  زیمآ  نونج  ینایذه  هب  وت ، مان  ندرک  مگ  رد  کی  هب  کی  ار  اهزاوآ  هک  یگنشت  تدش  زا  هدش  کشخ  ییولگ  و 

.رهم تّهبا  مرش و  يوگو  تفگ  تسا  نیمه  اهنت  هدش ؛ کشخ  ییولگ  و 

يدـیمون و قالتاب  رد  دوخ ، تخاس  تسد  ریدـقت  هناتـسآ  رد  رت  شیپ  یمک  دوبن ، رگا  اج  نیا  دـیاش  وت -  یب  كانتـشحو  ییاهنت  و 
 - . متفخ یم  ماجنارس  یب  سأی ،
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منامرد ات  یهد ؛ میلعت  مزاوآ  يونشب و  ار  متوکس  ات  مهانپ ؛ یـشاب و  منایـشآ  ات  مبایب ، وت  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ما ؛ هدمآ  دوخ  هب  نونکا 
.یهد متیده  ون  يزاین  زامن ، هب  يروآرب و  مزاین  ات  ما ؛ يزومایب  ون  يدرد  یشاب و 

تا هناخ  هب  مراذـگب و  اج  وت  زاب  هشیمه  ياهرد  تشپ  ار  مرـش  مدرگزاب و  زاب ، مورن و  ور  زا  مدرگزاب ؛ هک  تسین » يرنه  منیازج  «و 
.تسین يرنه  منیازج  ...میایب و 

رگا ...دمآ و  زاب  ...و  تفر  اج  ره  هب  هک  ییاهاپ  دینشن و  یسک  تفگ و  نخس  اج  همه  هک  یناتسد  کشخ ، ییولگ  هتفشآ ، ینهذ  و 
...و تسا  نشور  رهم ، هب  هشیمه  شغارچ  هک  هناخ  نیا  دوبن 

.زامن روتسد  دنزومایب و  زامن  بادآ  دنرخب  زاین  هک  اج  نادب  مرازگب  زامن  نم  ات 

، دنک یم  نشور  نهذ  رد  ار  دیما  هک  ینان  مرش و  ندودز  يارب  یلامتـسد  كربت ، هب  دنزومآ و  مالک  هک  اج  نآ  منک  توکـس  نم  ات 
.یشیوخ یب  نایاپ  زا  ندمآ ، ندوب  وت  اب  زاغآ  هب 

ییاضر هثدحم  / یبآ يوب 

یبآ يوب 

ییاضر هثدحم 

.دور یم  الاب  دوش و  یم  هتخاس  رون  زا 

سح نآ ، رـس  يـالاب  نامـسآ  هتفر و  راـک  هب  هتـشرف  لاـب  يوب  شدوپ ، راـت و  رد  .دروآ  یم  شرع  زا  نیما ، لـیئربج  ار  نآ  حـلاصم 
نیا ناذا  .تسا  ینـشور  هب  نمؤـم  ياـه  لد  نآ ، ياـه  هتـسدلگ  نامـسآ و  ِمتفه  اـت  تسا  یلپ  دجـسم ، ياـه  هـنزور  .دراد  يرگید 

، شبارحم دهد و  یم  یبآ  يوب  دجسم ،

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دنوادخ  یحو  ياه  همزمز 

.تسیرگن اضف  نیا  رد  تفرعم ، اب  ناوت  یم  ار  توربج  لامج  هولج  تفر و  الاب  جارعم  ات  شربنم  ياه  هلپ 

دزاس یم  هک  تسوا  ناتسد 

تبث ار  نآ  خیرات  هک  تسوا  ناتسد  دنز و  یم  مقر  دجسم  ياج  ياج  رد  ار  شلد  هک  تسوا  ناتسد 

.دنک یم 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دالیم 

هراشا

هعمج

تشهب 1383 يدرا   18

لوالا 1425 عیبر   17

May. 7  . 2004

يوسوم رغصا  یلعدیس  / نامسآ مسبت  رطع 

يوسوم رغصا  یلعدیس 

الاب ّمنرت ، مّسبت ز  رطع  دورب  دیاش /  رتوبک ، لاب  رظتنم  نامسآ  ادیپان /  قفا ، قمع  ات  هنیآ  هچوک  ایرد /  یتسه ، هزادنا  هب  هناخ  تعـسو 
، دیآ لُگ  بارحم  ز  دـیحوت ، رطع  دـمآ /  نامهم  مالـسلااهیلع ! هنمآ  دـشِکب : لِک  نامـسآ  دـمآ /  ناتـسلگ  يایند  هب  هزات  لگ  کی  / 

/ ... دمآ ناعنک  ِینامهم  هب  شرع  فسوی  دیوگ / :

نیگنر بش و  تسا -  يا  هزجعم  هچ  نیا  هآ ، ار !؟ لّزغت  روش و  زا  هدنکآ  بش  نیا  گنر  ای  دنک ، انعم  دناوت  یم  یـسک  هچ  ار  قوش 
قمع ات  هّکم »  » زا ییوگ  داب !-  مشیربا و  يزاب  نیا  بش و  نامک ،

! تشهب ِتهکن  نیا  دزو  یم  تمس  نیمادک  زا  رتوبک ! جوف  جوف  نیا  بش و  تسا ، یناغارچ  ناشکهک 

هو تسا ! هتخاس  شیوخ  شزاون  ریسا  ار  نیمز  شوخ ، هچ  دزاون و  یم  ار  اه  هظحل  ماشم  ابیز  هچ 

!؟ تسیک ّدلوت  ناشن  میمش ، نیا  ناراهب ! ِکیپ  ِتراشب  رد  هتفهن  يرطع  هچ 
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! اه لد  هدش  تباجا  راهب  يا  ایب 

! زبس تصرف  يا  ایب 

! یهارمگ ياه  بش  زا  هتسخ  ياه  هنییآ  تمحر  يا  ایب 

! دیما تعسو  يا  ایب 

! گرم ياه  قالش  نیگمشخ  دیق  ز  ناسنا ، ِيدازآ  تماق  يا  ایب 

! ناسنا ربهر  رتسگ ، دیحوت  نکش ، تب  ینامسآ ، درم  دایرف  نیرترب  يا  ایب 

! تسا هنیک  یب  ياه  لد  هنییآ  وت ، دنخبل  هبذج  دوخ ! اب  درب  یم  اه  ناشکهک  جوا  هب  ار  قشاع »  » ناسنا وت  نید 

وت دـنخبل  توارط  اب  اهنت  نیمز ، بت  هک  دوبن ؛ زاجح »  » ناتـسریوک ِيزبسرـس  يارب  اـهنت  وت  روضح  .دوش  یم  اـنعم  وت  اـب  اـهنت ، قشع 
.درک دهاوخ  شکورف 

هب دوش  یم  ار  تشهب  ياهرد  مامت  چـیه ! هک  ربیخ  نوچمه  ییاه  هعلق  ِرد  هلآ ،» هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ای  : » دوش هتفگ  تس  یفاـک 
! دوشگ ناتمان  نذا 

دهاوخن ناتتمظع  نایب  هب  رداق  هاگ  چیه  هک  رت ! شوخ  ار  ملق  ینابز ، یب  انامه  ناتمدـق !» يافـص  ! » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای 
! دش

تاولـص رکذ  زا  رّطعم  كاخ ، نیا  ياج  هک  اه ! هنیـس  رد  ناتقـشع  دنک  یم  اغوغ  هچ  قشع ! تقادص و  ماما  تمحر ! ِیبن  ناج ! الوم 
!؟ تسین ناشنینزان  حور  فیرش و  مان  رب 

.انیَلَع ُرْدَْبلا  َعَلَط  دییامنب : خر  ناتمدق ! يافص  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای  ناج ! الوم 

الوم اه ، لد  هبلک  امش ، ِرون  زا  نشور 

الوم ایرد ، تعسو  شطع  ضیف  زا  هنیس 

مدید ار  امش  يابیز  خر  متفگ ، رون 

! الوم ای  امش ،» رون   » زا يوترپ  مه  رون 

«! تدحو  » ِقوش زا  رپ  ییاه  تسد  مه ! رد  هدروخ  هرگ  ياه  تسد  مییام و  کنیا 
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مامت هک  يداحتا  داتسیا ؛ اشامت  هب  ناناملـسم ، داّحتا  رد  ار  امـش  ياهوزرآ  رولبت  دوش  یم  کنیا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای 
! دناسر یم  شیوخ  ياهوزرآ  قفا  هب  ار  مالسا  یناهج  تما  دهد و  یم  رارق  یناملسم -  فص  فص -  کی  رد  ار  اه  ّتیموق 

َلوُسر ٌدّمُحم  هّللا ؛ ّالا  هلا  ال  : » نتفگ هب  دنمزاین ، تسا ! قشع »  » هب دـنمزاین  ینامز  ره  زا  رتشیب  يدام ، حور  رد  قرغ  ناهج  نیا  کنیا ،
!« هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا 
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لامـش و  » یتلادـع یب  ِطاسب  یمالـسا ،» تلادـع  روهظ   » اب هک  يا  هنیدآ  تسا ؛ هنیدآ »  » هاگرحـس نیـسپاو  ِتیؤر  بت  رد  هک  یناهج 
يزادنا مشچ  دیچ و  دهاوخرب  ار  موکحم  مکاح و  ینغ ، ریقف و  بونج ،»

! درک دهاوخ  هیده  ّتیرشب  هب  سونایقا ، لثم  یناس ، مه  يربارب و  زا  لالز ،

ماـشم رب  تمحر  رطع  يا  قـشع ! نت  رد  تبحم  روـش  يا  یتـسه ! ضبن  رد  تـقیقح  روـن  يا  هـلآ ! هـیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  اـی 
.دنوادخ ياه  هناقشاع  نیما »  » يا شنیرفآ !

.داب ناتیامیپ  نامسآ  ِنیلعن  كاخ  يادف  منامشچ  هدکاشامت 

مادقا ینارماک  دمحم  / دوب رظتنم  هکم 

دوب رظتنم  هکم 

مادقا ینارماک  دمحم 

«. هتخوس ینیمزرس   » نآ رساترس  دوب و  یهایس  رگشل  هوبنا  زاجح ،

.دوب ناساپسان  زا  زیربل 

ياه تسد  رود  نوزومان  ياهزاوآ  هراوآ  دوب و  یچوپ  يدیلپ و  ياهرادنپ  ریسا  ناسنا ،»  » دز و یم  جوم  یلاعتم  ناهودنا  رد  زاجح ،
.تلاهج

، اه نایفسوبا  دوب و  اهرکموبا  مادم  رکم  رد  قرغ  هکم ، هسوسو و  نیرت  سرتسد  رد  هسیـسد ، دوب و  هکـس  نیرت  جیار  یتسرپ ، هفارخ 
لاجم یباـن  هاـگن  چـیه  دز و  یمن  هناوج  يزاوآ  چـیه  نآ ، رد  هک  دوب  يا » هتخوس  نیمزرـس  ، » زاـجح .اـه  فیـسوبا  اـه و  لـهجوبا 

.تفای یمن  ار  تیاهن  یب  هب  نتسیرگن 

.هتسب ورف  سفن  زا  مد  نارتخد  زا  یهت  ياه  هراوهگ  دهم  دوب و  اه  هاگن  نیرتدیماان  هاگداز  زاجح ،

يزاجح جـیار  تلاهج  سرت و  هیفاق  مه  ار  ریـشمش  دـنلب  رعـش  هک  تسدرت ، ِنانابزرت  ِییوخدـنت  زا  ماک ، هنـشت  دوب و  هدـیتفت  زاجح ،
.دندومن

هزیتس نادرم  يوخ  نیـشتآ  ياه  سْفَن  نیـشن  هیداب  دـندوب و  دوخ  یگناـنز  هراوآ  ناـنز ، سفن  سفن  هتـسش ، ناـج  زا  تسد  نارتخد 
.يوج

.يدرک یم  عولط  دیاب  وت  دوب و  رظتنم  هکم 

لالز همزمز  يزیرب و  زاجح  برطضم  رظتنم و  ماک  رد  ار  شیوخ  شخب  مارآ  یتفگش  ات  يدمآ  یم  تسیاب  یم  وت  دوب و  رظتنم  هکم 
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.ینک زاجح  هتخیسگ  نانع  ياه  بش  زاسمد  ار  شیوخ 
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شخب یتـسه  يوهو  ياـه  رد  ار  كانـساره  زیگنا و  لوه  يوهاـیه  اـت  يدـمآ  یم  تسیاـب  یم  وـت  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـی 
.ینک شوماخ  شیوخ ،

هب یمـشچروش  یلد و  روک  همه  نآ  ربارب  رد  ار  شیوخ  فیرظ  ياه  مشچ  تیفرظ  تسیاـب  یم  وت  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـی 
.ینک مهارف  تسرپادلی  ياه  بش  يادنلب  يارب  ار  گرم  هاتوک  لاجم  ات  يراذگب ، اشامت 

.اه هظحل  نیرت  یباتفآ  شنیرفآ  نامز  نامز ، دوب و  لیفلا » ماع  »

.ضحم ینابرهم  زا  زیربل  دوب و  تفوطع  رطع  زا  رپ  میسن ، ياه  هچوک  سپ  هچوک 

ییایب وت  ات  دز  یم  جوم  توکس ، ریزارس  سامتلا  يرحس ، هدیپس  هناتـسآ  رد  .دوب  وت  هاگن  جاوم  ياه  هنماد  رد  قرغ  هکم ، قفا  هنارک 
.دیاشگب لد  هدقع  دنک و  زاب  وت  نسُح  هب  نابز  نتفکش ، مامت  روش ، قوش و  مامت  و 

.یشارتب ربت  اه ، تب  رکیپ  زا  ییایب و  ات  دوب  رظتنم  هّکم 

.یهد هیده  ناینیمز  هب  ار  قشع  ییایب و  وت  ات  دوب  رظتنم  هّکم 

مومع دـید  ضرعم  زا  ار  یهاو  ياه  هژاو  دـچیپب و  خـیرات  راموط  نیرت  ینالوط  رد  وت  مطـالتم  ریبکت  ییاـیب و  وت  اـت  دوب  رظتنم  هکم 
.درادرب اه  هظحل 

روش و دوبن و  نتفگ  نخـس  ناوت  ار  قوش  دوب و  تبحم  هنـشت  هکم ، روضح  رطع  زا  هدـنکآ  تبحم ، ماـشم  دوب و  تبحم  هنـشت  هکم ،
.دوبن لد  رد  ییوزرآ  لصو ، زج  ار  قایتشا 

هب اپ  ییافوکـش ، هخاش  و  دوب » ندـیجنگن  دوخ  رد   » زا راشرـس  ینامداش ، هخاش  دـییور و  یمن  هکم  بش  رد  ّتبحم ، ياه  هناوج  زج 
.شیاین دوب و  رون  شزاون  دیصقر و  یم  رنه ، جاوم  یقیسوم  ياپ 

یباتفآ نارفولین  شیاین  دوب و  رون  شزاون 

دنخبل رهم و  هفوکش  تسکش و  ار  بش  نآ ، تحارص  هک  دوب  يا  هیآ  هنمآ ، ياه  تسد  رد  وت  هقادنق  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ای 
.دناشن راظتنا »  » هدیکشخ نابل  رب  ار 

.یناشنب هایس  كاخ  هب  درس ، ِكاخ  رد  ار  یهایس  ات  يدمآ  وت  و  دمآ ، رس  هب  اه  هراتس  مامت  راظتنا 

.ینک روگ  هب  هدنز  ار  یگریت  ات  يدمآ 
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نآ ینزب ، مقر  يّزع » تانم و  لبه ، تال و   » يارب ار  بش  نیرتزیمآ  ماهبا  نیرتروآ و  هرهلد  ات  يدمآ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ای 
، دیبات يّزع » تانم و  لبه و  تال و   » رب کش ، ِفاکش  زا  وت  يولألت  هک  بش 

.يدرب نتشیوخ  یمیهاربا  ياه  مشچ  ياشامت  هب  ار  خیرات  بش  نیرتزیگنا  ماهبا 

یب هکم  هک  تخادـنا  نامارم  وید  ياـهراوید  رب  هزرل  دروآ و  رب  رـس  توکلم ، قرـشم  زا  هثداـح ، نیرت  گرزب  ناـهگان ، دوب و  بش 
.هدرسفا دنام و  یم  کیرات  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

بارش تسا و  ّکش  زا  رپ  دّمحم ، یب  هکم  هک 

میب تسا و  ساره  زا  رپ 

، دناسر ماجنا  هب  تال »  » اب ار  شیوخ  هوزغ  نیلوا  ات  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  و 

.دزادنایب لَبُه »  » ناج رب  لوه  سرت و  ات  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

.دبایب ایند  هب  قشع  ات  ینابرهم ، ات  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

یناخ میرک  هزمح  / اه ییابیز  دیسروخ  عولط 

اه ییابیز  دیسروخ  عولط 

یناخ میرک  هزمح 

.دش ریثکت  ییانشور ، دنتخیوآ و  تلجخ  نماد  رب  يدیشروخ ، راونا  ناراد  هعیلط  يدرک ، عولط  زاجح  زا  وت  هک  ماگنه  نآ 

.درک هبرجت  ار  غولب  وت ، دیپس  يادن  نمی  هب  نامیا ، كدوک  تفای و  دلوت  وت  ییاحیسم  مد  اب  قشع ، ترضح 

.یتشاک ّتبحم  رذب  اه ، بلق  نیمزرس  رد  یتشارفا و  ار  هبعک  مچرپ  خیرات ، دنلب  ماب  رب  وت 

.يدنایور ناهج  لامج  هنوگ  رب  ار  دیحوت  لگ  يدنایامن و  ناهج  لیابق  همه  هب  ار  هلبق »  » .يدنابات رشب  ياه  لد  رب  ار  تّوبن  رون  وت 

يایفارغج تخاون ، یمن  ار  خـیرات  شوگ  وت ، ياه  ماگ  يادـص  رگا  دـییور و  یمن  ناهج  رد  يا  هزبس  چـیه  دوبن ، وت  زبس  هاـگن  رگا 
.درک ناربج  ار  ناهج  یمیتی  وت ، ياه  تسد  مرگ  باتفآ  .تخاب  یم  گنر  قشع 

، فسوی نسُح  .تفرگ  یمن  اپ  نداتسیا  يارب  ایند ، كدوک  هاگ  چیه  دوبن ، وت  ياه  ینابرهم  رگا 

زا ار  رفک  شوپ ، هیـس  نارحاس  تمه  ياصع  تسا و  هتفای  تکرب  وت  سّفنت  زا  يوسیع ، مد  تسوت ، ییاـبیز  باـتفآ  یّلجت  زا  يوترپ 
.درک جارخا  اه  هشیدنا  قاتا 
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.دومن تیاده  يزیخ  لصاح  تمس  هب  ار  اه  ناسنا  همه  دیراب و  ورف  عماوج  ياه  هگلج  رب  وت  يادر  زا  هدیپس ، افص و  هداس  ناراب 

.تسوت هاگن  هوکش  زا  دنز ، یم  جوم  ساسحا  هشیدنا و  شیامه  ناتشگنا  رس  زا  شمارآ ، یبآ  موادت  رگا 

.یناراز هزبس  همه  هوکش  ینارای و  نامشچ  هاگهانپ  یناراب ، نشور  هفطاع  یتمارک ، یتشک  يادخان  وت 

دیـشروخ عولط  هک  تلامج  دیـشروخ  عولط  .يدرک  ریـسفت  ناهج  يارب  وت  ار  نامیا  باتک  يداد -  داـی  اـم  هب  وت  ار  توکلم  ياـنعم 
! داب هتسجخ  تساه ، ییابیز 

ییازریم دیعسدمحم  / یحو نیما 

یحو نیما 

ییازریم دیعسدمحم 

دش وت  مات  ّدم  هحمل  کی  هک  حیلم  یبش 

دش وت  مامت  وت و  زا  ناهج  تفای  همادا 

تحیبست هب  دز  کلپ  لگ و  هب  لگ  تفکش 

دش وت  مان  فیدر  اب  یلزغ  ناهج  همه 

وت شنیرفآ  راگرپ  نزوس  زونه 

دش وت  ماج  رود  رود ، يا ، هریاد  هتشگن 

هتبلا تشادن -  یقاس  هدکیم  هک  نیا  هن 

دش وت  ماع  فطل  مزب ، نیا  یقاس  تشاد ، هک 

ناهج مزب  هب  لزا  زک  وا  وت - ؟ صاخ  دوب  هک 

دش وت  مادم  یقاس  دش و  یحو  نیما 

میکح جنگ  مسلط  زا  دوشگ  زاب  لفق  هک 

دش وت  ماوع  زا  يدرم  وت ، هگرد  صاخ  هک 
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مه اه  كدصاق  رابخا  کی  هب  کی  هک  یلگ 
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دش وت  مایپ  دصاق  دش و  زبس  تسوا ، زا 

هشوگ رد  میم ، مال و  فلا و  زا  یفورح 

دش وت  مال »  » ِفلز میم ،»  » ِنهد فلا »  » ِدق

رگا دش  مک  وت  زا  میم »  » کی دش و  دحا  دحا » »

دش وت  ماقم  دش ، برض  وا  رد  هک  نوچ  میم »  » ود

« مال  » مه ملق  زا  داتفین  هنایم  نیا  رد 

دش وت  مالس »  » وت و زا  حیسم  نیس »  » تفرگ

زگره لزغ  نیا  كالول »  » هک وت  رب  مالس 

.دش وت  ماتتخا  نسح  اب  هک  رکش ، دوبن و 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دالیم 

يوسوم رغصا  یلعدیس   / دبا ات  لزا  لالز  نیرت  يراج 

، دـمآ یم  تشهب  يوس  نآ  زا  هک  یناـمهیم  دوب ؛ ناـمهیم  راـظتنا  رد  هشیمه ، زا  رت  ناـشخرد  یهاگرحـس ، راوـنا  وـترپ  رد  هنیدـم ،» »
! تفر یم  تقادص ،»  » غارس هب  قشع » ، » راب نیا  تسا و  هتسشن  یتسه  هاگن  رب  دیما ، قرب  ییوگ  نامیا ! هلیبق  زا  رون ، رابت  زا  ینامهیم 

، نیقی عولط  ینعی  مالسلا ، هیلع  قداص  ِتقادص  هلآ !» هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص   » ِلد هنییآ  رد  دنوادخ  یّلجت  ینعی  تقادص 
هیلع قداص  تسا ! یهلا  لامج  یّلجت  شا  هنییآ  قشع و  شمارم  رون ، شبهذم ، هک  يدیـشروخ  ّدلوت  ینعی  تقیقح ، رون  روهظ  ینعی 

! یهلا مولع  رامعم  ینعی  مالسلا 

! تماما توبن و  مولع  غیتس  جوا و  هطقن  ینعی 

.تسا دنوادخ  نشور » مایپ   » نامه نیا  کنیا 

تالف  » مامت غیتس  رب  ار  مالـسا  يدیحوت  مچرپ  دز و  دهاوخ  دایرف  ار  یهلا  ملع  تمظع  هک  تسا  تقیقح  هناخ  تولخ  ریپ  نامه  نیا 
! دروآ دهاوخرد  زازتها  هب  اه »

« يولع ّصاخ   » تقیقح راد  هنیآ  يرفعج ،» هقف   » دودز و دـهاوخ  اـه  نهذ  زا  ار  اـه  یکیراـت  ماـمت  ناهاگرحـس ، رون  ساـکعنا  لـثم 
! تسا دیدرت  کش و  ِیلاها  يارب  باوج ، نیرتهب  هک  یتقیقح  دش ؛ دهاوخ 

ار تداعس  هار  ناگدرک  مگ  دیما و  ار  بلط »  » يوپاکت ِناگتسخ  ات  رون ، ناوراک  ماما  تقادص و  روآ  ماغیپ  دسر  یم  هار  زا  ناقشاع !
.دشاب نیما  ییامنهار 
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ّلج ) هّللا ملِع  ِملاع  نیرت  « لضاف  » تسا و مالـسلا  هیلع  هّللا  لآ  رفعج » ، » نیرت « قداص  » هک يدـنزرف  تماـما ؛ دـنزرف  دـسر ، یم  ار ه  زا 
.مالسلا هیلع  يولع  شتباجن ، تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوفطصم  شتفارش ، .شیوخ  راگزور  درف  نیرت  « رهاط  » و هلالج )

تمصع و زا  راشرس  ییوناب  تسا ؛ مالسلا  هیلع  همطاف  مالـسلااهیلع ، همطاف »  » هب ادتقا  رد  هک  تسا  يردام  ناماد  هب  شـشرورپ ، دهَم 
! راقو تّزع و  تمارک و  نیقی و  دهز و  ملع و  تباجن ،

ترـضح  » دوجو رهوگ  دوخ ، ناماد  رد  هک  ییایرد  بآ ! یلالز  یکاپ و  هب  ییوناـب  ریظن ! مک  ییوناـب  ناـماد  رد  یـشرورپ  وکین  هچ 
! تسا هدرورپ  ار  مالسلا » هیلع  قداص  ماما 

ناتسآ تمظع  ربارب  نامسآ ، هک  يراد  مچرپ  يولع ؛» بان  هقف   » راد مچرپ  دسر ، یم  هار  زا 

! دش دهاوخ  يراج  اه  نابز  رب  مامت ، تشاد  ساپ  اب  شکرابم ، مان  دروآ و  دهاوخ  دورف  رس  شا ، ییایربک 

.دودز دنهاوخ  اه  لد  هنییآ  زا  ّکش  رابغ  شتایانع ، راس  هیاس  رد  بتاکم ، اه و  هزوح  مامت  و 

! دوب دهاوخ  نما  هلالج ،» ّلج   » هّللا یلا  ریسم  ناکلاس  يارب  شفراعم  ياه  هداج  نازورف و  دبا  ات  شتیاده ، غارچ 

! مالسلا هیلع  قداص  ماما  ناج ! الوم 

داب وت  رب  دنوادخ  دورد  مالس و 

! تسین وت  لضف  شیاجنگ  ار  یتسه  قاروا  دنا و  ناوتان  تمان  ِشیاتس  رد  نیمز ، نامسآ و  هک  وت  رب 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ِقداص  ای  اراوگرزب ،

! ییوت دبا ، ات  لزا  ِلالز  نیرت  يراج 

! مالسلا هیلع  ترفعج  هک  نوچ  ناهج ، راگدرک  هدیمان 

دوبن يا  هطقن  زج  هفسلف ، لوصا و  هقف و 

! ترتفد قاروا  هلصوح ، دوشگ  یم  رگ 

.تسوت بهذم »  » زا يوریپ  ام ، راختفا 

! تعافش يوزرآ  مییام و 

! ناج الوم  میتسه ، تتفوطع  ِجاتحم  تخس  زاونب ، یناسحا  هب  ار  نایادگ  ام 
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! دیدمآ شوخ  ناتمدق ، يافص  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نباَی 

.كرابم ناتدالیم 
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ریبکریما لتق 

هراشا

هبنش

تشهب 1383 يدرا   19

لوالا 1425 عیبر   18

May. 8  . 2004

یعراز يدهم  / قیالان نابحاص  دنلبان  یناشیپ 

یعراز يدهم 

موبو زرم  نیا  عیـسو  نامـسآ  زا  يا  هدرتسگ  هنهپ  اه  یتیافک  یب  یمامت  اه و  یقیـالان  همه  زا  يا  هریت  ياـه  هدوت  هک  ماـگنه  نآ  رد 
، دوب هدناشک  دوخ  هرطیس  هب  ار  یناتساب 

هتوک اه و  يراک  هیس  هطساو  هب  دوخ ، هداهن  رس  ِتشپ  ِيدامتم  نورق  رد  كاخ ، بآ و  نیا  ياه  همشچ  اهدور و  یمامت  هک  هاگ  نآ 
زا دندوب و  یلاس  کشخ  هبرجت  هب  موکحم  نارظن ، گنت  ياه  یشیدنا 

، دیشوج یمن  كاشاخ  كاخ و  زج  زین  لیوط  ياه  تانق  قیمع و  ياه  هاچ 

رب تشذگ و  یم  ناشراگزور  رب  هچ  نآ  مرش  زا  عفترم ، ياه  هلق  هدیشک  کلف  هب  رس  ِغیتس  هک  هاگ  نآ 

زج ناشیاهبنارگ ، ینغ و  نداـعم  زا  دـندییاس و  یم  تسپ  ِكاـخ  رب  تلجخ  یناـشیپ  هناریقح ، دـش ، یم  هتـشون  ناشتـشونرس  هحفص 
، دیدرگ یمن  جارختسا  یلوصحم  تراغ ، امغی و  هفحت 
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اهایرد هک  هاگ  نآ  و  دنتـشادن ، يرمث  سران  ياه  هویم  زج  ناتخرد ، دندنایور و  یمن  هدیکـشخ  ناتخرد  زج  اه ، لگنج  هک  هاگ  نآ 
چیه دوخ  هتـسشن  نوکـس  هب  دـکار و  هنهپ  رد  لاس ، ِنایلاس  دـنداد و  یمن  شرورپ  ار  درُخ  ناـیهام  زج  دوخ ، مومـسم  ياـه  بآ  رد 

رب هچ  نآ  همه  ِتخاون  کی  يّداع و  یلو  یلوزن ، ریس  فالخ  رب  هاگان  هب  دندوب ، هدیدن  ییایرد  ِناگنهن  لسن  زا  ار  يا  هدنز  دوجوم 
، شراوتسا ياه  ماگ  تهبا  ُرپ  نینط  هک  داهن  یتسه  هصرع  هب  اپ  يدرم  َربَا  دش ، یم  کح  نیمزرس  نیا  ریدقت  طوطخ 

.دروآرد هزرل  هب  ار  هدیمرآ  وق  ِرَپ  ياه  تخت  رب  هتسشن و  لّومت  ِریرس  رب  اه  لاس  ِنانیشن  خاک  همه  یتسه  داینب 

یمدرم ياه  یتخبدـب  اه و  تکالف  ِلاس  نهک  هدـنُک  رب  ار  دوخ  نیدالوف  هدارا  نیتسار و  مزع  ِربت  هنت ، کی  ییاـهنت و  هب  هک  یناـسنا 
ناشیاهاپ اه و  ندرگ  رب  یگدرب ، ریجنز  یگدنب و  غوی  هک  دروآ  دورف 

.دوب هتفر  ورف  ناشناج  حور و  قمع  ات  بناجا ، ِیسیلبا  یبرس و  هجنپ  درک و  یم  ینیگنس 

مـشچ رد  دـندروآ و  یمن  رطاـخ  هب  ار  یتخب  شوخ  هژاو  یّتـح  هک  دـندوب  هدـش  هداد  تداـع  اـه  یتخبدـب  هب  ناـنچ  نآ  هک  یمدرم 
دوب ییاسفناو  هنامز  نینچ  رد  .دنتـشادن  نتـسیرگن  يارای  ار  دوخ  یمدق  کی  زا  شیب  دیـشخرد ، یم  رگا  يدیما  يوس  روک  ناشیاه 

هدنکآ ییانشور  دیما و  زا  ینامشچ  راشرس ، هفطاع  قشع و  زا  یبلق  ُرپ ، تلادع  ياه  هفوکش  ّتبحم و  ياه  لگ  زا  یناتـسد  اب  وا  هک 
و

ِتایح ِشوماخ  هب  ور  ياهوسروک  نیـسپاو  دیـسر و  نامز  ِدولآرابغ  ِهار  درگ  زا  سْفَن ، ِتمالـس  رکف و  ِتیارد  زا  یلاعتم  يا  هشیدنا 
هک دیشخب  هرابود  یغورف  ار  دوخ  نهیم  مه  شیک و  مه  ِنامدرم 

يا هلصو  نوچمه  هک  ینیغورد  نیوانع  باقلا و  زا  یهوبنا  ِندودُز  اب  زج  دوبن ، رّسیم  یّمهم  نینچ 

.درک یم  ییامندوخ  نکمم ، لکش  نیرت  شارخلد  هب  دوخ  قیالان  ِنابحاص  ِدنلبان  یناشیپ  رب  روجان ،

یم ناشتارَقَف  هدننکـش  ِنوتـس  رب  هزرل  هک  ار  يدرم  ریـش  نینچ  دوجو  راخرادرم ، ناراتفک  هشیپ و  ّقلمت  ناـهبور  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 
نینچ اب  ییوراـیور  ياراـی  هک  دـندید  نآ  زا  رت  نوبز  رت و  ناوتاـن  ار  دوخ  نادـننامه  دوخ و  هک  هاـگ  نآ  دـندرواین و  باـت  دـنکفا ،

اب هک  دندش  رگنوسفا  يا  هسیلبا  ناما  هب د  تسد  دندرب و  ورف  گنرین  هلیح و  ياه  نالاد  هب  رس  دنشاب ، هتشاد  ار  یتمهت 

سیاسد هرگ  رد  ندیمد 

يادـنلب رب  شداـی  ماـن و  هنادواـج  طوطخ  هک  دوـب  يریما  ندـیتلغ  نوـخ  هب  زا  یکاـح  هک  یمکح  رب  دز  يدـییأت  رهُم  شا ، یناـطیش 
.تسویپ ّتیدبا  هب  هشیمه  ات  هدیدرگ و  کح  خیرات  یناشیپ 
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مادقا ینارماک  دمحم  / ناریا گرزب  ِریما 

مادقا ینارماک  دمحم 

توکس اه  نرق  وت ، ياثر  هک  يدرم  َربَا  يا  وت  رب  اه  مالـس  نیرتدیپس  نیمز ! ناریا  نیرید  يانـشآدرد  يا  وت  رب  اهدورد  نیرت  گرزب 
.دهاوخ یم 

تسا و هدز  متام  زیتس ! گرم  يا  وت  گرزب  گرم  زا  ام  نهیم  زونه  اّما  تشذگ ، اه  لاس  نیمز ! ناریا  نیرید  ياهوزرآ  ریبکریما  يا 
.شوپ هایس 

! شوپ هقرخ  نالدروک  شورف و  رجنخ  نانئاخ  هتشک  يا 

.درمان ناراک  هزره  ياه  سوه  هتشک  يدش و  نایرابرد  عماطم  دیهش  وت  نید ! رصان  يا  ناتفص ، سولاس  هسیسد  ینابرق  يا 

تلادع وت  هغدغد  دوب و  ناریا  وت  هشیدنا  هک  یتسیرگ ، شیوخ  يارب  هن  یتسیز و  دوخ  رد  هن  هک  وت  رب  مالس 

هطوغ غاد  مخز و  رد  دنتـسیرگ و  نوخ  نطو ، هار  رد  هک  نانآ  دنا و  هدرم  دنتـسیز ، شوخ  يارب  هک  نانآ  دناد ، یم  یبوخ  هب  خیرات 
ياه غیت  فالغ  وت ، ياه  گر  دوب و  نیمزالم  دسح  ياهریت  هاگیاج  وت ، هنیـس  .رادیاپ  دنا و  هدنز  راگدنام ، دـندیواج و  دـندش ، رو 

کشا هقلح  هقلح  .ناتسرپ  هئطوت  زیت 

.يدشن شورف  نطو  نابابرا  تیدوبع  ریجنز  ریسا  اّما  یتخیر ،

.يوب مطالت  نیرت  ینافوت  رحب و  نیرت  ینارحب  رد  نیمز ، ناریا  لالقتسا  یتشک  يادخان  نیرتاهنت  وت 

فیعـض و نهذ  يال  هبال  زا  ار  شیوخ  نشور  راکفا  ینک و  راگدنام  ار  تیندم  لوصا  یتساوخ  یم  هک  درم ! گرزب  يا  وت  رب  مالس 
! دندرک یم  يراشفاپ  شیوخ  یلدروک  هب  دندیمهف و  یمن  ار  وت  هک  فیح  رازه  سوسفا و  دص  اّما  یهد ، روبع  نایرابرد  میقع  هقئاذ 

روز هدارا و  تردـق  درم ! يا  ییآ  قئاف  هفارخ ، یناداـن و  رد  هدـنام  او  هاپـس  رب  اوقت ، یقرت و  گـنفت  اـب  یتسناوت  هک  يدوب  يدرم  وت 
رعش و بارش ، ههبش و  نامز  نآ  رد  ار  نیمز  ناریا  هک  دوب  وت  ياناوت  ریبدت 

.دیناهر نانمشد  مومسم  ياهریت  زا  راکش ،

يردپ رب  يادخ  نیرفآ 

داز وت  هک  يردام  درورپ و  وت  هک 
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يدشن یموق  چیه  عبات  يداتسیا و  وت  هک  یتسار  هب  و 

وت قوذ  درم ! يا  .دیـشورخ  عفترم  ياـه  جوم  نوچ  درک و  شوماـخ  ار  تراـقح  شتآ  تسیاـب  یم  هک  یتـسناد  یم  يداتـسیا و  وـت 
.يرکف تیاهراک  دوب و  يرطف 

.دوخ ییازریم  بتکم  هدش  تیبرت  شنیب و  لقع و  بتکم  یسالکمه  يدوب و  قشع  ملعم  رظن  تحت 

.نکش تملظ  وت  نابز  دوب و  رورپ  باتفآ  وت ، دنلب  عبط  اما  رت ، یعیبط  وت  مشخ  دوب و  یعیبط  وت  طاشن 

هک يرـصان ؛ شوج  هسوسو  هاگتـسد  رد  ناـشورخ  يا  هوکـش  يدوب و  راـبرد  ریذـپ  تنم  ياـنما  یهاـگآان  رد  یناـهگان  تقیقح  وت 
.گنهرف تبازیلا »  » ياه لپ  رانک  رد  بابک  نتخپ  ماخ  يادوس  هاش ، هشیدنا  نورد  دز و  یم  جوم  قلمتم  یتشم  هاش ، نوماریپ 

وت گرم  اّما  یقرتم ، يوق و  دـشاب و  نادواج  ناریا  یهاوخ  یم  وت  نیمزرـس ! نیا  رد  هداـتفا  قاـفتا  هثداـح  نیرتریبکریما  يا  درم ، يا 
.داد قنور  ار  ینز  هناچ  یسولپاچ و  رازاب  دروآ و  دراو  ناریا  دبلاک  ياکتا  هطقن  رب  هک  دوب  يا  هبرض 

یلم تفرشیپ  ترسح  زا  نیمزرـس ، نیا  ناگیاسمه  يداهن ، انب  ار  نونفلاراد »  » وت هک  نامز  نآ  هک  داب  وت  راثن  دورد ، نارازه  درم ! يا 
« نونفلاراد  » راوتسا ياهراوید  هب  هناگنت  رظن  نیمزرس ، نیا 

.شیوخ يارسمرح  دندوب و  مرح  ناگ  هجاوخ  تسد  ریسا  رورپ ، نت  ناهاشداپ  ماگنه ، نآ  رد  هک  سوسفا  دص  دنتسیرگن و  یم 

تفای ناوت  یم  وت  هیقافتا » عیاقو   » رد طقف  ار  اهربخ  نیرت  غاد  تسا ، زونه  هک  زونه 

ماک هب  ار  ناردـنزام  رکـش  خرـس  معط  يدـناشچ و  كاخ  نیا  هدیکـشخ  ماک  هب  ار  يزاین  یب  دهـش  هک  ماـظن ،» ریما   » يا وت  رب  دورد 
.يدیشخب هزات  یقنور  ار  نارفعز  تعارز  يدناشچ و  ناتسزوخ  رکشین 

رـسمه دنلب ، ماب   » هک دبای  تسد  وت  هزاوآ  يادنلب  هب  دناوت  یمن  یمان  چیه  دنک و  ُرپ  ار  وت  یلاخ  ياج  دناوت  یمن  سک  چیه  درم ! يا 
«. تسین دنلب  مان 

هنینأمط طارفا  تیاهراک  رد  دوب و  راقو  روفو  تیاه  مشچ  رد  هثداح ! نیرت  ینافوت  يا  درم ! يا 

رکفت زا  رت  شیپ  لاس  تسیب  .تفای  قنور  وزرآ  قاور  تفرگ و  ناماس  تکلمم  هک  دوب  وت  ریبدت  زا 
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يروشک دابآ و  ینهیم  رکفت  اـت  دوشگ ، نیمز  ناریا  يور  هب  ار  ملع  وپاـکت و  تفرعم و  ياـه  هزاورد  وت ، یباـتفآ  راـکفا  ناـیئادوب و 
.يزاس انب  نایناریا  کیاکی  رکف  رد  ار  دازآ 

مامت ندمت ، هناش  هب  هناش  خیرات و  شوداشود  یتساوخ  یم  .دوبن  یسابتقا  وت  رادتقا  اما  يدومن ، یم  سابتقا  گنرف  زا  ار  ملع  هچرگا 
.ینک حتف  ار  راختفا  ياه  هلق 

گر رب  غیت  هنیک ، ترفن و  رد  قرغ  وج ، هثداح  نایجاح  هک  فیح  رازه  اّما  .يرادرب  مدـق  هن  امز  نارباج  ربج  زا  رتولج  یتساوخ  یم 
.دندز یم  دنلب  لابقا  نیا  ياه 

رهپس روج  زا  هنرو  دش  سپ  شیپ و  يزور  ود  کی  »

« تشذگ اراد  رب  هچ  نآ  تشذگب  زین  ردنکس  رب 

يدمحا ناخ  دوواد  !/ ریما دوب  هایس  هنامز 

! ریما دوب  هایس  هنامز 

يدمحا ناخ  دوواد 

.تسا هتخادنا  اپ  زا  ار  يدیمون  یتخس و  درد و  هک  يا  هنارک  یب  يراودیما  هنت  رب  هدش  هدیئاس  ياه  مشچ  هب  هن  منام و  یمن  وت  هب 

.مسیونب يزیچ  تا  هرابرد  میوگب و  وت  زا  مشکب ، فصو  هب  ار  وت  مناوتب  ات  نم  منام  یمن  وت  هب 

یم يزاـب  قشع  اـهداضت ، نیا  رد  اـبیز  هچ  و  نوخ ؛ ناـنیمطا و  دوب و  درد  لاـمالام  هک  تبلق -  زا  تا ، هشیدـنا  زا  وت و  زا  نم  مرود 
! درک

.تا هدارا  نتساوخ و  زا  تربص ، زا  تراوتسا ، ياه  تسد  زا  وت ؛ زا  مرود 

! گرزب رگ  حالصا  يا  وت  گرزب  ان م  ربارب  رد  ملق ، یناوتان  راتفگ و  يزیچان  زا  دیآ  یم  ممرش  متفرگ ، تسد  هب  ملق  هک  نونکا  و 

نوچ هک  یمان  .تسا  هدروآرد  شدوخ  ریخست  هب  ار  موب  زرم و  نیا  نامدرم  هشیدنا  لد و  هحفص  هحفص  هک  خیرات ، اهنت  هن  هک  یمان 
.دشخرد یم  ناریا  خیرات  نیبج  رب  هدنشخرد ، يرهوگ 

.دوب نآ  جیار  هویش  متس ، يدزد و  تراغ ، یشورف ، نهیم  تنایخ ، هک  يا  هنامز  رد 

 - خیرات رس  رب  یتساخ و  رب  تا  هنانمؤم  نانیمطا  مامت  اب  وت  دندیـشیدنا ، یمن  دوخ  زیارغ  ندروآرب  هب  زج  نامکاح ، هک  يا  هنامز  رد 
 - نامدرم يراک  هایس  زا  دوخ  ندرک  هایس  هب  دوب  هدرک  تداع  هک 
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.يدز دایرف 

.یشورف نهیم  يدزد ، متس ، رس  رب  .يدز  دایرف  تنایخ  رس  رب 

.تنایخ تراغ و  لواپچ و  هب  دندوب ، هدرک  تداع  هک  ییاه  تسد  درک ؛ یم  ینیگنس  ترس  رب  اه  هسیسد  هاپس  هیاس 

یمن يدوب ، -  هدیرخ  ناج  هب  ار  ینمشد  هودنا و  درد و  هنوگ  نیا  نانآ  يارب  وت  هک  نانآ  یتح  یسک -  هایس و  ریما ؛ دوب  هایس  هنامز 
.دوخ راگزور  هتسب  هشیدنا  زا  رتارف  يدوب ، دوخ  نامز  زا  رتارف  وت  هک  ارچ  دننک ؛ كرد  ار  وت  دنتسناوت 

ار وت  زین  نانآ  یتح  یتشاذـگ ، ار  ترمع  نانآ  يارب  زا  یتسناد و  یم  دوخ  تمعن  یلو  ار  نانآ  وت  هک  ناـنامه  تیعر ؛ -  ناـمدرم - 
.دنشاب هتشاد  رواب  نیا  زج  دنتسناوت  یمن  دندوب و  هدیدن  نامکاح  زا  یگشیپ  متس  تنایخ و  غورد و  زج  نانآ ، هک  ارچ  دنتسنادن ؛

! ریما کیرات ، دوب ؛ هایس  هنامز 

راوتسا يداتسیا و  .دننک  مخ  درد  هودنا و  هب  ار  تشپ  ات  يدرواین  وربا  هب  مخ  يداتسیا و  وت  یهایـس ، همه  نیا  ربارب  رد  همه و  نیا  اب 
ياه هشیدنا  تنایخ و  موش  ياه  تسد  ندرک  عطق  هب  نئمطم  و 

یتخادرپ متس  دولآ  گرم 

تنایخ رکف  هب  اما  دنک ، تموکح  هک  دوش  یم  یـسک  یهاگ  هرخالاب  ...و  دش  ضوع  يزاب  هک  يدز  دایرف  خیرات  رـس  رب  يداتـسیا و 
.زیارغ ندرک  ریس  تردق و  يارب  هن  اما  دزروب ، تسایس  .دشابن 

.تسا هدرکن  ناهنپ  تسایس  هدرپ  تشپ  ار  یسک  مدرم ، ادخ و  زج  هک  یسک 
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نویسالوتیپاک زایتما  وغل 

هراشا

هبنشراهچ

تشهب 1383 يدرا   23

لوالا 1425 عیبر   22

May. 12  . 2004

یّمرخ هفطاع  / هرکاذم هتسب  ياهرد  تشپ 

یّمرخ هفطاع 

ّتنـس دننیچرب و  ار  یگدازآ  مسر  .دننک  تراقح  بوکدگل  ار  ناریا  تریغ  ات  دنتفر  یم  .دـننز  جارح  پوچ  تّزع ، رب  ات  دـنتفر  یم 
نام سومان  ناج و  لام و  دنتساوخ  یم  .دننک  ایحا  ار  یگدرب  كورتم 

.دننک گرزب  ناطیش  میدقت  شکشیپ ، مسر  هب  ار 

.دنزیوایب تلفغ  هدرپ  ناماه  مشچ  رب  دننز و  یشوماخ  لُفق  نامناهد  رب 

ار ناریا  كاخ  دننک و  بلس  نیگنن  يا  هدهاعم  رد  ار  هدازآ -  ناسنا  قح  نیرت  یعیبط  یهاوخداد - 

.دنراد هرهچ  هب  ناسنا  باقن  هک  دننک  یناهبور  هشیب 

.دنزابب زیچان  ینمث  هب  اجکی  ار  ناریا  فرش  مامت  هرکاذم ، هتسب  ياهرد  تشپ  ات  دنتفر  یم 
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مه رد  نیـشتآ  یمالک  اب  ار  ناشگنرین  طاسب  درک و  هتفـشآ  ار  ناشموش  بش  باوخ  خیرات ، نادرم  دازآ  رابت  زا  يدرم  هاگان ، هک  ... 
رورپدازآ ترطف  تخیگنارب و  ار  یناریا  تریغ  حور  .تخیر 

.دروآ تفرعم  يداو  هب  يربخ ، یب  تلفغ و  ياه  هدرپ  سپ  زا  ار  ناسنا 

.دندنام مدرم  تریغ  هنگنم  رد  ریوزت ، نارادمدرس  دش و  یّلجتم  تّزع  هوکشاب  ّسح  ناوج ، ریپ و  لد  رد 

.دنک شوماخ  ار  ناریا  يرادیب  مشخ و  شتآ  تسناوت  یمن  زیچ  چیه 

.دنک یم  دوبان  دادبتسا  ياه  هماکچ  ریز  رد  ار  ام  تزع  هک  تسا  يا  هدهاعم  نیرت  نیگنن  نویسالوتیپاک ،» »

.دنز یم  شتآ  ار  ّتلم  کی  ناج  ماج  هک  تسا  يرهز  نیرت  خلت  نویسالوتیپاک ،» »

اوسر مدرم  روعش  هاگداد  رد  ار  ناطیش  كاچ  هنیس  نارکون  درک و  الم  رب  ار  گنرین  ياه  گنر  خیرات ، نادرمدازآ  رابت  زا  يدرم  ... 
.درک

رد هک  ار  سیلبا  ماشآ  نوخ  ياه  لاگنچ  نآ ، سپ  زا  دز و  الاب  ار  بناـجا  اـب  هرکاذـم  ياـه  هدرپ  خـیرات  نادرمدازآ ، راـبت  زا  يدرم 
.درک راکشآ  دوب ، هدروخ  هرگ  شا  هتخورف  دوخ  مالغ  ِهیرک  ياه  تسد 
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مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

هراشا

هبنش جنپ 

تشهب 1383 يدرا   24

لوالا 1425 عیبر   23

May. 13  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  / هیرگ همانترایز 

ییازریم دیعسدمحم 

! وناب

، رهش نیا  هب  تندمآ 

.ریوک هب  دوب  راهب  تعجر 

.كاخ هدز  كرت  ناتسد  رب  دوب  توارط  يزبس و  شیور 

.دش هدرتسگ  اج  نیا  رد  تدایس  زبس  شرف  يدمآ و  وت 

.دننکن مگ  هار  دنسرپ ، یم  ار  تسود  هناخ  هار  هک  نانآ  ات  يدمآ  وت 

! هموصعم ترضح  ای 

.یهد هانپ  ار  موصعم  ِنارتوبک  ات  يدمآ ؛ وت 
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.تسا نیمز  هشوگ  نیرتزبس  تمرح ، ياه  هتسدلگ  هیاس  رد  رهش ، نیا 

! وناب

، مشاب تمیرک  ياه  تسد  نیشن  هیاس  هک  مدوبن  قیال  هچرگ 

.یتفریذپ فطل  هب  ارم  وت  اما 

، وت ِمرح  رانک  رد  یگدنز 

.تسا تشهب  اب  یگیاسمه 

، ندینش وت  مرح  دبنگ  درگ  ار  ناگتشرف  ندز  لاب  يادص  بش  ره 

، ندش لح  ناذا  يادص  رد  رحس  ره 

، ندش روانش  تاجانم  رطع  رد  و 

، ندناوخ وت  ِمّسبت  ِتمس  هب  ار  هیرگ  همانترایز 

، ندیرخ رون  هناحبص 

، ندروخ لّکوت »  » ِنان

، نتفر تشهب »  » ِبسک هب 

.دراد هموصعم »  » ترضح هک  يرهش  رد  یگدنز  ینعی 

، وت مان  رانک  رد  یگدنز  ینعی 

.وت ینابرهم  رانک  رد  یگدنز  ینعی 

.دنچیپ یم  وت  هاگن  تمس  هب  اه  هداج  همه  اج  نیا 

، تشهب زا  هّکت  کی  لثم  وت ، مرح  زا  هشوگ  کی  منک ، یم  زاب  مشچ 

.دوش یم  لح  میاه  مشچ  کشا  رد  هرجنپ ، باق  زا 

.دوش یم  زبس  مربارب  رد  وت  مرح  منک ، جک  هار  مهاوخ  یم  اجره 
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.منک یم  ساسحا  میاه  هناش  يور  رب  ار  وت  مرح  هیاس  منک ، یم  تلفغ  تقو  ره 

، دشک یم  شدوخ  رد  ار  رهش  وت ، مرح  هبذاج 

، مرادن ار  هبذج  همه  نیا  تقاط  هک  نم 

 - رتوبک هن  متخرد و  هن  - 

! مدش یم  تمرح  ياه  نوتس  زا  یکی  شاک 
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يوسوم رغصا  یلعدیس  تشهب /  زبس  روضح 

تسا هدیدرگ  نانج  هضور  هیاسمه 

تسا هدیدرگ  نامسآ  بان  هنییآ 

تمدق يافص  زا  يریوک  رهش  نیا 

تسا هدیدرگ  ناقشاع  هاگن  تشگلگ 

!؟ دیا هدومن  یّلجت  هک  تسا  روط »  » رگم اج  نیا  امش ! هیاس  داب  مادم  تسا ، رتسگ  هیاس  ناتوترپ  هک  باتفآ ، کشر  يا 

! ددرگ ناتهار  شرف  هک  لباق  هچ  ناج  ناتمدق ! يافص  دیدمآ ، شوخ  تسا ، مق  اج  نیا 

! داب نات  ینامسآ  قشع  يادف  اه ، لد  هنییآ  تمارک ، يوناب 

هب سک  چیه  تشادن ...! هتـسدلگ  تشادن ، رازلگ  تشادن ، دیـشروخ  هام و  هراتـس و  تشادن ، ینامـسآ  رهـش ، نیا  دیدوبن ، هک  یتقو 
اما دوب ، هاتوک  رادید » تلود   » دنچ ره  دیدمآ ؛ امش  اما  دنتشذگ ! یم  رهش  رانک  زا  توافت  یب  اه ، ناوراک  درک و  یمن  مالس  نامسآ 

دش بلج  رهش  نیا  هب  ناینامسآ  هّجوت  دیدمآ و  زیزع »! تداب  هچوک  ره  زا  دیآ  یم  لگ  رطع  »

! دندیشک رهش  يالاب  رون ، زا  یفقس  اه ، هتشرف 

: تسشن لاؤس  تمالع  بل ، رب  ار  نایناشکهک  دنتسارآ و  ار  رهش  يونعم  ياضف  دّرمز ، مشی و  توارط  اب  هرجح  هب  هرجح 

!؟ نآ نامسآ  زا  دزو  یم  تشهب  يوب  هک  تسیک  میرم  نیا 

يا هزات  لصف  دروخ ؛ مقر  ساسحا  یب  ریوک  نیا  رد  تشونرـس ، زا  يا  هزات  لصف  دش و  مگ  سوّدـق ،» ای  حوبـس  ای   » همهمه رد  رهش 
افوکش مق  رهش  رد  یهلا  مولع  راونالا  عمجم  راهب ، نوچمه  هک 

.درک یفرعم  ناهج  مامت  هب  هدرک و 

.دیبات تقیقح  يایوپ  ناهج  رب  دیشروخ  وترپ  نوچمه  یمالسا ، میظع  بالقنا  وناب ، روضح  تکرب  زا 

.داب یمارگ  مق  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  ملاع ، ود  ره  نوتاخ  روضح  هرطاخ  دای و 

ار تشهب  لد  نیا  دنک  یم  هناهب  ییوگ 

ار تشهب  لئاس ، هب  دنهد  یم  هک  اج ، نیا 
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دوش یم  هداد  اطع ، هیرگ  ياهب  يرآ ،

ار تشهب  لیام ، هنیآ ، ره  دش  هک  سک  ره 

نایعیش هب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  تسا :، هدومرف 

ار تشهب  لفاون ، رهم  دقنز  اج  نیا 

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  تمرح  میرح  اج  نیا 

ار تشهب  لباقم  هشیمه  دوب  شرطع 
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ینوطالقس میرم  / مرح ات  يور  هدایپ 

ینوطالقس میرم 

تسا کیدزن  هلفاق 

لگ دنپسا و  رطعم  ياوه  هب  کیدزن 

تسا خرس  ياه  لگ  زور  زورما 

تسا دنپسا  زور 

تساه هنییآ  لابقتسا  زور  زورما 

میهاربا هدازماما  زا 

مرح ات 

میآ یم  هدایپ 

میهاربا هدازماما  زا 

دنپسا تسا و  هلهله  ایارس  هک  ییاه  هچوک  و 

هک ییاه  هلوگنز  يادص  و 

نابایخ نت  رد  ار  حبص 

دنا هتسش 

میهاربا هدازماما  زا 

میآ یم  هدایپ 

« مرا  » مد هدیپس  ناگتشرف  هناتسآ  ات 

اه لگ  اه و  هلوگنز  زیگنا  لد  رطع  اب 

دیآ یم  هلفاق  يادص 
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زیگناروش يا  همهمه  و 

« ریم نادیم   » ات هیموصعم » نادیم   » زا

دراب یم  هتشرف  جوف  جوف 

خرس ياه  لگ  هتسد  هتسد 
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دنوش یم  دلوتم 

قشع دور  دور  و 

هنییآ يوناب  ترایز  هب 

دباتش یم 

تسا دنپسا  هنیآ و  لگ و  ِتیعمج 

تسا زاون  نامهیم  نابرهم  تیعمج 

دیآ یم  هلفاق  يادص 

تاولص زیگنا  لد  يوب  و 

دنخبل دنکشا و  نامهیم  اه  مشچ 

حیرض دنا و  هنیآ  ریاز  اه  لد 

تساه هتسدلگ  ِیناغارچ  زور 

تسا لابقتسا  رطعم  زور 

مرح ات  میهاربا  هدازماما  زا 

میآ یم  هدایپ 

اه هنذأم  يادنلب  زا  حبص  عولط  ِناهگان  رد 

نارتش ياه  هلوگنز  يادص  و 

تسا نادنب  هنیآ  زورما  اه  نابایخ 

تسا يداش  کشا  زورما  اه  هچوک 

میآ یم  هدایپ  مرح  ات 

لگ دنپسا و  رطعم  هوبنا  رد 
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یسودرف میکح  تشادگرزب 

هراشا

هعمج

تشهب 1383 يدرا   25

لوالا 1425 عیبر   24

May. 14  . 2004

يوسوم رغصا  یلعدیس   / رعش هسامح 

يوسوم رغصا  یلعدیس 

یگداتـسیا گرتـس ؛ فرگـش و  هوکـشب ؛ ربتـس و  تروص ! هب  یمخا  هن  وربا ، هب  یمخا  هن  یناـشیپ ! هب  یهرگ  هن  هرهچ ! هب  یگنژآ  هن 
« نینزغ كرت  مالغ   » ِنیدنژن ِهاگرد  هب  شا  « یهاشفرش  » مارم مان و  درک و 

! تخورفن

ِیگزویرد هب  ار  هسامح  يریطاسا ، تفارـش  تباجن و  دروآ و  تقاط  ار  سوت »  » رد يراج  ياه  مغ  مامت  يرواـب ،» تیـالو   » تمعن اـب 
! دولاین حیادم » دیاصق و  »

دنویپ رهنلاءرواـم ،»  » يوس نآ  اـت  نارهت ، یـسودرف »  » ِنادـیم زا  مینز و  یم  ادـص  تسا ، راشرـس  تفارـش ، یگرزب و  زا  هک  ار  تماـن 
.دننز یم  راج  ناهج ، رسارس  رد  ار  تتمظع  كاوژپ  دنچیپ و  یم  مه  هب  اهادص 
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! دنناریح تملق ، ریسفت  رد  اه  هدیصق  همه  هاتوک و  تمان ، عافترا  ِحیرشت  رد  دنلب ، تالمج  مامت 

! زان ییابیز و  زا  راشرس  نامد ، هدیپس  لثم  تهاگن  قفا  تس و  یگدنیاپ  نامیا و  زا  هدنکآ  ترعش ،

توتف و هروطـسا  نامـسآ  لد  رد  هوک ، غیتس  لثم  تمان  تس ، یـسک  لاح  فصو  شا ، هدرپ  ره  هک  هدرپ  رازه  ناراگزور  ِراذـگ  رد 
.تسا تیالو »  » زا الّوت  تیامح و  تعانص و  انغتسا و  قشع ، تفارش و  لامک ، بدا و  يدرم ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  ِتیب  لها  هدنب  منم 

مالسلا هیلع  یصو  ياپ  ِكاخ  هدنیاتس 

يارس رگید  هب  يراد  مشچ  رگا 

! ياج ریگ  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  دزن  هب 

تس یلع  ِضغب  ْشناج ، رد  هک  سک  نآ  ره 

!؟ تسیک راز  ناهج ، رد  رتراز ، وا  زا 

مرذگب نیا  رب  مه  مداز و  نیا  رب 

! مالسلا هیلع  مردیح  ِیپ  ِكاخ  هک  ناد ، نانچ 

! تفرعم شتآ  زا  هتخورفا  لد  يا  اشگب ، هدید 

نوچمه تا ، « همانهاش  » ِریـسافت دـنرادن و  ار  تا  نیـشتآ  ناگژاو  لباقم  نداتـسیا  باـت  هک  نیبب ، ار  یگناـگیب  يور  تشز  ناـیناروت 
شیوخ ياشامت  هب  ار  ناهج  دنلب  ياه  ناویا  يزوریپ ، حتف و  روشنم 

! تسا هدناوخ  ارف 

«! یسراپ رعش   » نیرید هوکش  يا  اشگب ، هدید 

! تسا هتشاذگ  رس  تشپ  ار  ناهج  ياه  هزوم  مامت  هک  ینیبب  ار  تا  نیرفآروش  ِناگژاو  شخر »  » ات اشگب ، هدید 

تسین راک  یمدرم  زا  ِهب  یتیگ  هب  »

! تسین راکیپ  هب  شناد ، وت  اب  نیدب 

ناهج ششوک  هب  دیوجب  دشوکب ،
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!« ناهرمه اب  ْماگنه ، هب  دمارخ 

تردق زا  نینچ  ریگناهج ،» ياشگ  روشک   » چیه هک  میا  هدیسر  یتمظع  هب  خیرات ، لد  رد  وت  اب 

؛ تبالص مظن و  تیاهن  رد  قشع ، ینابرهم و  تیاهن  رد  یتموکح  تسا ؛ هدرکن  تموکح  اه  لد  رب  هسامح ،

هانگ زا  شاب  رود  وش  تفگ  ودب  »

! هاوخ شیوخ  ِنت  نوچ  همه  ار  ناهج 

دنسپ دشابن ، تنآک  زیچ ، نآ  ره 

!« دنبم رد  نادب  نمشد ، تسود و  ِنت 
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«، رعش  » ياهبنارگ رهوگ  دندوب و  هتفریذپ  ناگلفس »  » ِتمدخ ناکین ،»  » هک يراگزور  هتفشآ  رد 

: يدورس یم  هک  يدوب  وت  نیا  تفر ، یم  نانمیرها »  » يابیزان نت  رب  ریرح ، يا  هتفاب  نوچمه  زور  ره 

يا هدنکآ  رگ  نامیا ، رون  زا  لد  »

! يا هدنب  وت  هک  ِْهب ، یشُماخ  ار  وت 

! يرذگب نوچ  شوک  نآ  رد  یتیگ  هب 

« يرب دوخ  اب  مالسا » ، » ماجنارس

دنهاوخن رب  نایب  هدهع  زا  ناگژاو  شیارآ  هک  تسا  هنوگ  نآ  يراوازس ، ِردق  نخس !» میکح   » يا ار  وت 

 ! تسا مک  يرامش ،» ْتلیضف   » يارب روطق  یباتک  ار ، تا  « همانهاش  » ِتیب تیب  دوخ  دمآ و 

.داب ناراگزور  ِدورد  تدنلب ، مان  راوازس  دنیاپرب ؛ یسراپ  ياه  هیارآ  قنور و  رپ  نخس  ِناهج  هک  انام 

ییازریم دیعسدمحم  / كانبات درخ 

كانبات درخ 

ییازریم دیعسدمحم 

درخ ناج و  دنوادخ  مان  هب  »

« درذگن رب  هشیدنا  رترب  نیزک 

.ناملسم یناریا  کی  ِدرخ  وا  ِدرخ  تسا و  يوجادخ  هدازآ و  ناسنا  کی  ناج  یسودرف ، ناج 

، درادن ار  نیزورما  ناسنا  يرازبا  لقع  يوب  گنر و  یسودرف ، يرادمدرخ » »

ار وا  هکلب  دوش ، یم  یهتنم  يرادم » ناسنا   » هب یسودرف  يرادمدرخ » »

.دنار یم  شیپ  هب  يروابادخ »  » هناتسآ هب 

.دورس همانهاش » ، » شیوخ یسامح  هموظنم  بلاق  رد  ار  يرشب  ياه  هشیدنا  نیرتدنمهوکش  یسودرف ،

ار راگدنام  يرثا  دـهد و  ناشن  نایناهج  هب  ار  نایناریا  دنمهوکـش  گنهرف  زا  ییامن  ات  تخیمآ  رد  مه  اب  ار  هروطـسا »  » و خـیرات »  » وا
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.دراد رارق  ایند  یسامح  راثآ  نیرتهب  فیدر  رد  هک  درک  قلخ 

.داهن یسراپ  دنمهوکش  نابز  ظفح  نیمزرس و  نیا  نهک  گنهرف  ندیشک  ریوصت  هب  التعا و  هار  رد  ار  شیوخ  رمع  یسودرف ،

یس لاس ، نیا  رد  مدرب  جنر  یسب  »
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« ...یسراپ نیدب  مدرک  هدنز  مجع 

یـسراپ ناسنا  رکفت  نایب  يارب  يا  هلیـسو  دراپـسب و  هار  راومه ، يریـسم  رد  یـسراپ ، نابز  هدـنیاز  همـشچ  هک  درک  يراک  یـسودرف 
هدـنزومآ دنمـشزرا و  رثا  نیا  اـب  دنتـسشن ، یم  یناوخ » هماـنهاش   » هب هک  نامناگتـشذگ  نوـچ  زین  اـم  هک  تسا  بوـخ  .دـشاب  يوـگ 

 . ...میشونب درخ ، تفرعم و  لالز  راس  همشچ  نیا  زا  میوش و  سونأم  انشآ و  یسودرف ،

يدمحا ناخ  دوواد  / جنپ تصش و  مرب  زا  لاس  تشذگب  وچ 

جنپ تصش و  مرب  زا  لاس  تشذگب  وچ 

يدمحا ناخ  دوواد 

جنپ تصش و  مرب  زا  لاس  تشذگب  وچ  »

جنر درد و  هشیدنا  مدرک  نوزف 

مدمآ زاین  ناهاش  خیرات  هب 

مدمآ زاس  رید  رتخا  شیپ  هب 

ناگدازآ شناد  اب  ناگرزب و 

ناگیار نخس  رسکی  دنتشون 

ناشرود زا  نم  هراظن  هتسشن 

ناشرودزم شیپ  مدب  یتفگ  وت 

ما هرهب  ُدبن  ناشیا  زا  تنسحا  زج 

ما هرهز  ناش  تنسحا  ردنا  تفگ  هب 

دش هتسب  نهک  ياه  هردب  رس 

« دش هتسخ  ملد  نشور  دنب  نآ  زو 

هن دوب و  تنطلـس  تردـق و  لـها  نارکف  هتوک  نادرخ و  یب  حدـم  شهار  رد  هن  .دوـب  هدز  رـس  ار  نامـسآ  شحبـص ، دوـب و  گرزب 
.درک یم  شراداو  نینچ  شدنلب ، هشیدنا 
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زا رپ  ییاه  همان  شحدم  رد  رـس  کی  هک  اهنآ  تفر ؛ یم  رگید  یتشاد  مشچ  هدازآ ، شناد و  اب  رهاظ  هب  ناتـسود  زا  اما  نایم  نیا  رد 
.دنتسناد یم  دوخ  رخف  هیام  ار  وا  دنتشون و  یم  نیگنر  ياه  فیصوت 

.دیخرچ یم  نابز  ره  رب  شمان  و  سوت -  هداز  ناقهد  دوب -  هدیچیپ  اج  همه  رد  شترهش 

رب ار  یناگدنز  هتخودنا  يردپ و  هیامرـس  هک  ارچ  دوب ؛ هتخات  وا  رب  رگید ، يوس  زا  يزیچ  یب  ینادان و  وس و  کی  زا  یناوتان  يریپ و 
.دوب هداد  تسد  زا  شنامرآ  هشیدنا و  رس 

.دندمآ وا  يوس  هب  سوت  هداز  گرزب  ترهش  زا  هدافتسا  هشیدنا  اب  داز  كرت  دومحم  یتاغیلبت  نالالد  هک  دوب  یلاح  نینچ  رد 

.نایناریا تعاجش  یگدازآ و  یشنم و  گرزب  راختفا و  زا  دوب  رپ  رسارس  همانهاش ،

.دید دناوت  یم  دوخ  هنوگ  نیرت  لماک  رد  ار -  یناریا  رادم  قالخا  ناسنا  ار -  ناسنا  هک  یباتک 
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؛ دوب هدـشن  هداد  يرگزواـجت  داژن  هناـگیب  چـیه  هب  هک  يونزغ  دومحم  نوچ  يراـک  لـغد  هب  یـشوخ  يور  اـهنت  هن  باـتک  نیا  رد  و 
مکاح هاوخ  لد  نیا  دوب و  هدرک  موکحم  ار  ینادان  یشیدنادب و  ار و  ینوبز  يدرمان و  ار ، متـس  ار و  زواجت  باتک ، نیا  اب  یـسودرف 

يزواجتم هشیر و  یب  هشیپ و  متس 

.دوبن يونزغ  دومحم  نوچ 

: درک دش  یم  هچ  اما 

جنپ تصش و  مرب  زا  لاس  تشذگب  وچ 

جنر درد و  هشیدنا  مدرک  نوزف 

مدمآ زاین  ناهاش  خیرات  هب 

مدمآ زاسرید  رتخا  شیپ  هب 

، تشاد هک  يراظتنا  فالخ  اما  درک ، میدقت  دومحم  هب  درب و  نینزغ  هب  ار  دوخ  گنس  نارگ  رثا  راچان ، هب  ناریا ، گرزب  میکح  سپ 
، دومحم نوچ  يا  هشیر  یب  هشیدنا و  یب  و  يرهوگ » رهوگ ، ردق  دنادب ، رگرز  رز  ردـق   » هک ارچ  تفرگن ؛ رارق  دومحم  تبحم  دروم 

؟ تسیچ همانهاش  تقیقح  هک  تسناد  یم  هچ 

همانهاش رد  تقد  اب  هک  يا  هنوگ  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  نادناخ  هتخاب  لد  نایعیش ، همه  دننام  دوب و  هعیـش  یـسودرف  اه ، نیا  زا  رتالاب 
.درب یپ  یسودرف  هدیقع  هشیدنا و  نیا  هب  ناوت  یم 

.دوب دز ، یم  تراهط  تمصع و  نادناخ  یلع و  هب  قشع  زا  مد  هک  يدرمدازآ  یعیش و  ره  نمشد  دومحم ، هک  یلاح  رد 

یمن وا  هناراّبج  لامعا  دییأت  هب  زج  نخـس  دنتـشگ و  یم  وا  درگ  هب  ناسگم  نوچ  هک  یناشیدنا  ماخ  اب  طقف  هک  دوب  یـشیدنا  ماخ  وا 
.دوب راگزاس  دندوشگ ،

تاره دش ، دهاوخ  هدییاس  نالیپ  ياپ  ریز  رد  داحلا ، مرج  هب  هک  دش  دـیدهت  دـید و  دوخ  رـس  يالاب  ار  ریفکت  هبرح  نوچ  یـسودرف ،
.تشذگرد زاب ، شهاگداز ، ياتسور  رد  یسک ، یب  ییاهنت و  يرادان و  لامک  رد  ماجنارس  ات  سوت ، هب  اج  نآ  زا  تفر و 

یم دوخ  هن  هک  دـنز  يراـک  هب  تسد  دـندرک  شراداو  دنتـسنادن و  ار  شردـق  دوـب ، هدـنز  اـت  هک  هتـشاذگ  یناـسک  رب  ار  سوـسفا  و 
.شگرزب هشیدنا  هن  تساوخ و 

هک نآ  زا  شیپ  دش ؛ شیاتس  دوش ، هدیمهف  هک  نآ  زا  شیپ  هک  يدرم  گرزب  تشذگرس  دوب  نیا 

.دش هتفگ  دیوگب ، هک  نآ  زا  شیب  دینش و  دوش ، هدینش 
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص 

هراشا

هبنشکی

تشهب 1383 يدرا   27

لوالا 1425 عیبر   26

May. 16  . 2004

یتیاده نیسح  / فرظ رد  تیاهن  یب  ياه  هراتس 

.ار تهودنا  ییاهنت و  تاظحل  دسانش ؛ یم  ار  ترامش  یب  ياهدرد  بش ، هراتس  یب  ناویا 

.دزوس یم  ناکاّفس  لاگنچ  زا  تیولگ 

.تسایند ياهربا  همشچ  تا ، هتفرگ  ياوه  اّما  تسا ، رادیب  تا  یناشیپ  قرش  رد  دیشروخ ،

.دیآ یم  تزیزع  نابیرگ  زا  يزیگنا  مغ  يوب  يا ؛ هتسشن  ورف  شیوخ  رد 

.یبای یمن  هدروخ  بیرف  موق  نیا  تاجن  يارب  يا  هنزور  چیه  دنا ؛ هتسب  تیور  هب  ار  اه  هار 

هتسشن و تا  نیلاب  رب  تسا ؛ هدمآ  تا  هناخ  نورد  ات  نمشد ، .تسا  نازیوآ  نانچمه  اه  هدرپ 

.دنز یم  دنخرهز  ار  تهودنا 

.ار ایند  ياه  لد  دنک  یم  هلاچم  تمغ 
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.تسانشآ تیاه  بش  همین  دنناور ، تیاه  هنوگ  رب  اه  باهش 

.دنرادیب يرگید  روج  بش ، هراتس  یب  ياه  ناویا  .دخرچ  یم  اه  نادلگ  باوخ  رد  تا ، همزمز 

.يا هدرک  رهُم  ار  تا  همانجنر 

.تسا بات  یب  تدوخ  زا  دعب  ناهج  يارب  تلد 

.رتسکاخ لوات و  نوخ و  رد  یناهج 

.دیاپ یم  ار  وت  هئطوت  ياه  مشچ  اّما  یشکب ، دایرف  ار  تعامج  ینادان  يرَِدب و  ار  اه  هرجنپ  دهاوخ  یم  تلد 

دیآ یم  يزیگنا  مغ  يوب  تنابیرگ ، زا  زونه 

هعقاو نایاپ  نیا  دنا ، هدش  تیاهن  یب  تیور ، شیپ  فرظ  رد  اه  هراتـس  دزوس و  یم  ترگج  دزو ، یم  یمومـسم  ياه  میـسن  ماش ، زا 
.تخادنا دهاوخ  رد  ههقهق  هب  ار  نامیخژد  هک  تسا  يا 

.تسا هدنام  هزات  نانچمه  هک  تسوت  كاپ  مان  اّما  دنوش ، یم  هنهک  اهدادرارق 

.تسا تخس  تمَدزاب  .تسا  هدرک  قاط  ار  تناوت  ماش ، یّمس  ياه  میسن 

.دیآ یم  رد  هزرل  هب  ایند  ياهراوید 

.يا هدادن  یتشآ  تسد  هاگ  چیه  وت  هاگ ، چیه  وت 

.دنتخورف نیطایش  نان  هب  ار  تمان  هک  تسا  یتّما  زا  وت  مشخ  همانسانش  وت ، رهُم 

ياهزور نآ  زا  نآ  .دوب  هراپ  هراپ  ماش ، مومـسم  ياه  میـسن  زا  شیپ  اـه  لاـس  ترگج ، .يدزن  دـنخبل  سیلبا ، يور  هب  هاـگ  چـیه  وت 
! ...خلت

.دنَاوت نامشچ  هاگهانپ  رود ، ياه  قفا  .يریگ  یم  مدرم  زا  ار  تهاگن 

!« رادرس نیرتاهنت  ، » تسین تهارمه  سک  چیه 

.تسوت ياه  مدق  هلاچم  ینیمزرس ،

تعامج زا  ینک و  یم  رهُم  ار  ناخاتـسگ  رخآ  هبرح  .یمهف  یم  بوخ  ار  اـه  تناـیخ  نیرخآ  .دـنرادیب  وس  ره  زا  هئطوت  ياـهرجنخ 
.يزیرگ یم  رهش  درمان 
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يا و هدیشون  ار  خلت  نیا  زا  هعرج  کی  .تسوت  مکحم  هاگهانپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  ياه  نوتس 

ّدلوتم وت  كرابم  ناهد  زا  ادخ  ياه  هراتس  هک  تسین  یّکش  يدیشون ؛ ار  هعرج  نیرخآ  .دیـشون  یهاوخ  تا  هناخ  رد  ار  رخآ  هعرج 
.دنا هدش 
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مایخ تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشود

تشهب 1383 يدرا   28

لوالا 1425 عیبر   27

May. 17  . 2004

يوسوم رغصا  یلعدیس  / ملع شون  هعرج 

شدنز یم  نیرفآ  لقع ، هک  تسا  یماج 

شدنز یم  نیبج  رب  رهم ، هسوب ز  دص 

فیطل ماج  نینچ  رهُد ، رگ  هزوک  نیا 

شدنز یم  نیمز  رب  زاب  دزاس و  یم 

: داب هدوتس 

! دریگ یم  مجح  يامن  ناهج  ماج  زا  ترهش  هک  یماج 

! دندرگ یم  وا  غوبن  ّتیقالخ و  روحم  رود  هب  نیون »  » ياه هشیدنا  هک  یماج 

.ددرگ شیوخ  نامز  ملع  یلاجنج  تیصخش  وا  ات  دسر  یم  هلیلاگ »  » هب شتریصب  هعرج  هت  هک  یماج 

ار اه  هرایـس  شخرچ  ار ، اه  ناشکهک  نزو  تسناد  یم  همه  زا  دنمناوت  دندرپس ، یم  واگ » خاش   » هب روما  هتـشر  نارگید  هک  هاگ  نآ 
.ار نیمز  تکرح  و 

ص:137

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنیشن ناسک  رواب  رد  ات  دوش  یمن  یبیس »  » چیه نداتفا  رظتنم  وا 

! دیشیدنا یم  ّتیبسن » نوناق   » زا رتارف  یهاگیاج  هب  یتح  وا 

: دنک نهپ  اج  نآ  نیقی ،»  » اب هک  تریح »  » اب هن  دناوتب  ار  ّتیدبا  طاسب  هک  دیشیدنا  یم  یهاگیاج  هب  وا 

تسام نتفر  ندمآک و  يا  هریاد  رد 

تسادیپ تیاهن ، هن  تیادب  هن  ار  نآ 

تسار ملاع  نیا  رد  یمد ، دنزن  یم  سک 

تساجک هب  نتفر  اجک و  زا  ندمآ  نیاک 

! داد یم  حیجرت  تافارخ  هب  ار  تریصب  اب  ندیشیدنا  دوب و  نیقی  ّکش و  نامزه  همجرت  وا 

! دوب هدرک  رفس »  » شیوخ رد  اهراب  وا 

« فراع  » نارگید زا  رت  شیپ  وا  دـنک ، هزات  يا  هنیمـشپ  هالک  ات  دوبن  رهـش  هب  اتـسور  زا  نتفر  اهنت  شا ، یناـحور  ینامـسج و  كولس 
.یهاگآ هب  فراع  دوب ؛

!؟ نیا زا  ریغ  یعقوت  هچ  ار  انیس » نبا   » بتکم رگاش 

و موجن » خـیرات و   » اب هاگ  ربج ،» یـضایر و   » اب هاگ  تسا ؛ هدرب  دوخ  رتچ  هیاس  ریز  ار  برغ » ناهج  ، » شا ینامـسآ  هزاوآ  هک  تسوا 
«. بدا گنهرف و   » اب هاگ 

نارذگ ناهج  مغ  روخم  زیخرب ،

نارذگ ینامداش  هب  یمد  نیشنب و 

يدوب ییافو  رگا  ناهج  عبط  رد 

نارگد زا  يدماین  دوخ  وت  هب  تبون 

! دندرب امغی  هب  ار  ام  ناگرزب  غوبن  رنه و  هزاوآ  یتح  ناگناگیب  نامز ، يافو  یب  عبط  رد  يرآ !

زا دندرک و  میـسرت  رت ، مامت  هچره  ییامن  گرزب  اب  ار ، ناشیاه  « ایبول  » تشاک ار ، ناشیاه  مشچ  ندـیدرگ  ار  ناشیاه  « بیـس  » نداتفا
! دنتخاس تسیروکیپا »  » رعاش کی  اهنت  يروباشین ،» ماّیخ  میهاربا  نبا  رمع  حتفلاوبا  میکح  »
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رابتعا هک  يدرم  هدوتـس  تسا ؛ راگزور  لّوحت  دـهاش  شا ، یلالج  میوقت  نوچ  خـیرات ، غیتس  رب  هک  وا  هوکـشب  دای  مییام و  کـنیا  و 
.تسا موب  زرم و  نیا  زارفارس  خیرات  رد  یناریا ، یمالسا -  مولع 
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یگنهرف ثاریم  هزوم و  یناهج  زور 

هراشا

هبنش هس 

تشهب 1383 يدرا   29

لوالا 1425 عیبر   28

May. 18  . 2004

ییازریم دیعس  دمحم  / ناکاین ِرتفد  گرب  گرب 

.تسام یخیرات  هظفاح  یگنهرف ، ثاریم 

ثاریم  » ناوـنع هـب  هـچ  نآ  .دـنوش  یم  هتخانــش  بدا  رنه و  هـب  ناـهج ، رد  هـک  تـسا  یمدرم  گـنهرف  زا  يداـمن  یگنهرف ، ثاریم 
ياه ناسنا  زا  هنهک  يدوبدای  اهنت  تسا ، هدنام  ياج  هب  ام  يارب  یگنهرف »

رد یمیدـق ، يایـشا  زا  يدادـعت  هک  تسین  ییاج  نآ  هزوم »  » .تسام گنهرف  خـیرات و  ِتقیقح  ِياـیوگ  ناـبز  هکلب  تسین ، هتـشذگ 
.دنوش هدرپس  یشومارف  هب  شکیرات  يایاوز 

دنا هداهن  نآ  رد  ار  ام  ناکاین  رتفد  گرب  گرب  هک  تسا  يا  هناخباتک  هزوم ، رد 

.تفای ناوت  یم  ار  ام  نیمزرس  ناشخرد  ندمت  دانسا  نیرت  نشور  نآ ، رد  هک  يا  هناخباتک 

اب دورب ، تسد  زا  نآ  زا  رادـقم  ره  هک  يا  هیامرـس  دومن ، تظفاحم  نآ  زا  ناوت  مامت  اـب  دـیاب  هک  تسا  يا  هیامرـس  یگنهرف ، ثاریم 
.درک ناربج  شناوت  یمن  رگید  زیچ  چیه 
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هب يزیچاـن  ياـهب  هب  تسا ، یناریا  موق  تیقـالخ  ناـج و  قوذ و  هدـیرفآ  هک  ار  اـهبنارگ  ياـهرهوگ  نیا  وجدوس ، يدارفا  هک  اـغیرد 
.دنراپس یم  ناگناگیب 

لد و اب  نام ، یگنهرف  دنمـشزرا  ثاریم  يرادهگن  ظفح و  رد  میربن و  دای  زا  ار  شیوخ  یگنهرف  تیوه  هاگ  چـیه  هک  دـشاب  نامدای 
.میشوکب ناج 

يداب تهزن  !/ نام هدشمگ  تیوه  اب  دهع  دیدجت 

! نام هدشمگ  تیوه  اب  دهع  دیدجت 

يداب تهزن 

رد هاگ  نحل و  رد  هاگ  دـنک ، هولج  مالک  رد  هاگ  هک  دـنا  هداهن  هعیدو  هب  ار  رنه  اب  هنیرید  یـسنُا  شیوخ ، لسن  دوجو  رد  اـم  ناـکاین 
ياه هروطسا  رد  هشیر  هک  تسا  یتلم  ره  یموق  حور  يالجم  رنه ، شقن !

هلیسو هب  درک و  هدنز  یشومارف  ياه  كاخ  ریز  زا  ار  اه  تلم  هدشمگ  تیوه  ناوت  یم  رنه  اب  .دراد  نآ 

.دومن شیوخ  تلاصا  اب  يدهع  دیدجت  نآ ،

هـصالخ هدکـشتآ  هربقم و  خاک و  هقیتع و  يایـشا  یباعل و  هساک  لافـس ، میلگ ، دـنچ  رد  ناوت  یمن  ار  یناریا  گنهرف  رنه و  تمدـق 
نآ یب  دننک ، یم  رارقرب  یفطاع  یتح  يدنویپ  هتفراو ، ياه  تسیروت  لثم  اهاضف ، ایشا و  نیا  اب  نامدرم ، هک  یلاح  رد  مه  نآ  دومن ،

.دنتشاذگ اج  هب  ناشیاه  هتشذگ  رد  هک  دندرگ  یم  ناش  هدشمگ  حور  لابند  هب  هنهک ، يایشا  رد  هک  دننادب  مه  ناشدوخ  هک 

همان هرجـش  یگنهرف  یخیرات و  ياه  هشیر  اب  ار  نامدنویپ  نامدادـجا ، ثاریم  ندـید  اب  هک  مینز  یم  يرـس  اه  هزوم  هب  ور ، نیا  زا  ام 
ياه نادـلگ  هب  مییاشگب و  نام  یمیدـق  ياه  هناخ  ناویا  هب  يا  هرجنپ  نام ، هنوگ  نادـنز  ياه  جرب  نایم  زا  میروایب و  دای  هب  ناـمیاه 

.مینک هرابود  یحالس  هیوشاپ ، ياه  ضوح  رانک  ینادعمش  یسلطا و 

گنت گرزب  ردـپ  هدروخ  كرت  یباعل  هساک  گرزب و  ردام  دـنبندرگ  یبآ  ياه  هرهم  يارب  ناـملد  میهاوخن ، هچ  میهاوخب و  هچ  اـم 
، درذگ یم  كاخ  اهراورخ  ریز  رد  ناشرمع  زا  اه  نرق  دنچره  دوش ، یم 

.دنک یم  توعد  دوخ  شوغآ  هب  ار  ام  نطو ، كانمن  يوب  زونه  هک  میراد  بآ  كاخ و  نامه  رد  هشیر  ام  اما 

اب ناریا ، یخیرات  يانب  ره  ...و و  يرسک  قاط  اتیهانآ ، دبعم  مب ، گرا  نوتسیب ، دیشمج ، تخت 

راثآ ناوت  یم  نآ ، زا  شیب  اما  دراد ، یتشترز  ياه  هدکـشتآ  یهاشداپ و  هلـسلس  زا  ناشن  هچرگا  تسا ، هدـش  نیجع  اـم  یلم  تیوه 
ناریا ندـمت  ات  دـنا  هتـشغآ  مه  هب  ناشقرع  نوخ و  اب  ار  نآ  لگ  تشخ و  هک  دـید  ار  یناریا  نادـنمرنه  هتـسب  هنیپ  ياـه  تسد  جـنر 

.دشاب ناهج  رگید  ياه  تلم  مامت  گنهاشیپ  ناتساب ،
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هدـیناود هشیر  زیزع ، میلقا  نیا  رد  هک  تسام  یموق  یلم و  تیوه  تسا ، هدیـسر  زورما  لسن  هب  نامروشک  یگنهرف  ثاریم  زا  هچ  نآ 
نوچ دزرا ؛ یم  نام  هتـشذگ  یگنادواج  هب  دوش ، لیمحت  ام  رب  اه  جـنر  یخیراـت ، میظع  تناـما  نیا  تنایـص  هار  رد  رگا  سپ  تسا ،

! نآ ندرب  امغی  هب  رد  تسا  نانزهار  اب  قح  میشابن ، نامدادجا  ثاریم  يارب  یبوخ  نارادتناما  نانابهگن و  ام  یتقو 

یجنپ هجیدخ   / تربع هنییآ 

تربع هنییآ 

یجنپ هجیدخ 

.منک رفس  متلاصا  نیمزرس  هب  منزب و  يرس  ما  هتشذگ  هب  مهاوخ  یم 

.موش رفسمه  هتسب  ورف  بل  يایشا  نیا  اب  مهاوخ  یم 

و مدوب ؟ اجک  مدوب ؟ هک  مدرگب ؛ دوخ  لابند  هب  خـیرات ، تاحفـص  يـال  هبـال  رد  منزب و  راـنک  ار  اـه  ناـکم  مرذـگب ، ناـمز  زیلهد  زا 
؟ مدیسر اجک  متسه و  هک  نونکا 

بل زا  توکس  رهُم  هدمآ ! هتشذگ  زا  نارفاسم  يا  خیرات ! هودنا  رجز و  نارادزار  يا  شوماخ ! ياه  هنیلافس  يا  دییوگب ، نخس  نم  اب 
ات ارم  راگزور ، هدـش  شومارف  ياهزیلهد  هب  ارم  دـیربب ! خـیرات  نیریز  ياه  هیال  هب  ارم  دـینک ! ناـیب  ار  نم  لاـسرید  هصق  دـیریگرب و 

! مدادجا نیمزرس  هب  دینک ؛ یهارمه  ما  هتشذگ 

.دنامن يزیچ  ناشیا  زا  هرطاخ ، زج  دندوب و  هک  ییاه  لسن  زا  مناد ، یمن  هک  ییاهارجام  زا  دییوگب ؛ نخس  نم  اب 

! رهُم هب  رس  يایشا  يا  شوماخ ! ياه  هنیلافس  يا 

! نم دادجا  هتفر  ياهزور  .تسا  نم  هتفر  ياهزور  امش ، تسدرود 

؟ دیا هتشاد  تفلا  نابرهم  ياه  تسد  مادک  اب 

؟ دیتلاصا گنهرف و  مادک  رادماو  امش  دیا ؟ هلیبق  موق و  مادک  رصع  مه  امش  دیا ؟ هدوب  نمؤم  گرزب  نامدرم  مادک  اب 

.تسا يراج  هتشذگ  رارسا  ناتاه ، هرگنک  اه و  نوتس  زا  هک  يا 

ناش هناتـسم  ههقهق  دنکفا و  یم  اه  مادـنا  هب  هزرل  ناشیاه ، ماگ  نینط  هک  ینانآ  دـنیاجک  فوخم ! ياهزار  نیدالوف  ياه  هنیجنگ  يا 
رس هساک  هک  یناهاشداپ  دنیاجک  ...دیچیپ ؟  یم  اه  ناویا  اه و  قاط  رد 
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؟ دوب ناشترشع  شیع و  بارش  ماج  نامدرم ،

! ناه نک  ربع  هدید  زا  نیب  تربع  لد  يا  ناه  »

« ناد تربع  هنیئآ  ار ، نئادم  ناویا 

دوش یم  یلاخ  رپ و  اه  ناسنا  زا  مادم  ایند ،

.دندنب یم  رفس  تخر  دنوش و  یم  هزور  ود  يارس  ناوراک  نیا  نامهم  يزور  دنچ  دنیآ و  یم 

ار نیرید  نم  مشاب و  دهاش  نونکا  نم  ات  دوش  یم  راگدنام  خیرات  رد  دنیشن و  یم  یشومارف  درگ  ناش  یگدنز  يایـشا  اه و  هناخ  رب 
.تسا هدوب  نیرق  مه  نایسن  اب  هرامه  ناسنا  هک  سوسفا  اّما  .مربن  دای  زا 

هک  (1) خیرات درم  گرزب  نآ  هدومرف  هب  ای  و 

 ! ...اه نتفرگ  تربع  مک  هچ  اه و  تربع  تسا  رایسب  هچ 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / شزاون رون و  زا  ییادر 

رید ریپ و  هودنا  دنبوک و  یم  نایغط  ياه  هراوید  رب  اهربا  تسین ، نامسآ  منامسآ  منزب ؟ هرگ  هتسب  هفوکـش  هخاش  مادک  هب  ار  میادص 
وت هب  هتفرگ  هم  ياه  هداج  رد  تس  يزارد  ياه  لاس  هک  دـهد  یم  ار  ییاه  مشچ  هتفرگ  رگ  ِيوب  میاوه  .دـننز  یم  هرعن  ار  ناـشلاس 
رد ار  میزاورپ  یب  اه  لاس  رابغ  ات  مبای  یمن  هدوشگ  يا  هرجنپ  دنراد ، نایرج  متاظحل  تشگنارس  زا  تاملک  .دننز  یم  َهل  َهل  ندیـسر 

.دننز یم  طخ  ار  مروبع  ياه  ماگ  درد ، هدینت  مهرد  ياهریجنز  .مناکتب  شلاّیس  ِیبآ 

.دیبات یهاوخ  شزاون  رون و  زا  ییادر  اب  شزاغآ  رس  رد  وت  هک  دنراد  یتاظحل  هب  مشچ  هنابات  یب  اه  میوقت 

.بش هدز  باوخ  ِنیگنس  ياه  کلپ  رب  قیاقد  ِتوکس  زج  تسین  ییادص 

.دنک یم  لح  دوخ  رد  ار  ماجرفان  يا  هعمج  نتخوس ، ِلاح  رد  هک  ار  یقفش  منز  یم  هرگ  تشگنا  هب 

؟ تسا هتسکش  مهرد  ياهرد  ِخیم  لگ  مرظتنم  ياه  مشچ  یتقو  دش ، دهاوخ  هدوشگ  راظتنا  اه  لاس  قیمع  ِتوکس  هب  ور  رد  مادک 

ِدرس ِياتسار  زا  هدز  هناوج  ِهاگن  مادک  دنک ؟ یم  زیربل  ار  متاملک  ماشم  راهب  يوب  میوقت ، تاحفص  يالبال  زا  يراج  مد  هدیپس  مادک 
ندیسر ياه  هناوج  دشک و  یمدق  كالفا  طسبنم  ِترارح  ات  كاخ 
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وت یب  يرارکت  درـس و  ياهزور  دـنبوک و  یم  لاب  دوخ  تراـسا  ياـه  هلیپ  رب  هناورپ  هچ  نآ  ره  تس  يزارد  ياـه  لاـس  دـهد ؟ یم 
.دنوش یم  هریخ  زاورپ  لایخ  هب  شیوخ  ییاهنت  راصح  رد  ار ، ندوب 

.نیگنس تخس  رهش  تسا و  هدرشف  تخس  میاوه  دکم ، یم  ار  هار  رد  ياه  ناتسبات  شطع  مره  زا  منابل  متسین ، هتفر  ياهزور  نارگن 

؟ دشک یم  كاخ  هب  ار  دیشروخ  تیاه  ماگ  ّدر  راشرس ، زور  مادک  رد 

میگدنرپ تدنلب  ياه  کلپ  نشور ، هقیقد  مادک  تاظحل ؟ همه  شمارآ  تیادص  دوش و  یم  كالفا  ِنوتـس  تیاه  تسد  زور  مادـک 
؟ داد دهاوخ  ياج  شیوخ  رد  ار 

اه هداج  سأی ، ياه  هخاش  زا  نازیوآ  ياـه  گرب  يوب  هتخوس ، ياـهزیئاپ  يوب  دـنهد ، یم  تبرغ  يوب  بیجع  وت ، یب  ياـهزور  نیا 
.دنچیپ یم  شیوخ  رد  ار  تندماین 

هک هاگ  نآ  .دزیر  یم  ورف  كاـخ  رب  هرطق  هرطق  دیـشروخ ، هک  هاـگ  نآ  تفـشآ ، دـهاوخ  ار  كاـخ  باوخ  يا ، هبرـض  مس  يادـص 
...ار میاه  مشچ  نم  ییآ و  یم  دراد ، یم  او  عامس  هب  ار  متاظحل  تیادص ،

یسینا همطاف  / راظتنا هنیدآ 

راظتنا هنیدآ 

یسینا همطاف 

.مرامش یم  ار  اه  هیناث  ضبن  دوش ، یم  هک  هبنش 

راظتنا ِمشچ  رد  مشچ  هعمج ، ره  حبـص  دـناوخ و  یم  جرف  ياعد  دـنز و  یم  رپرپ  نارکمج ، دجـسم  لابند  ملد  هبنـشراهچ ، بش  ره 
...یمحلا ءاقولا و  کل  یسفن  یما و  تنأ و  یبأب   » دنک یم  اوجن 

همزمز قیاقد  شوگ  رد  ار  یظفاحادـخ  لزغ  مه  هعمج  نیا  دـنکن  دـنک ؟ یم  هولج  وت  رد  یک  بوبحم ، خر  سکع  هنیدآ ! لالز  يآ 
.میشاب هتسشن  راظتنا  هب  ار ، رَظتنم  روهظ  بورغ ، هداج  رب  زونه  ام  دنک و 

رپ ياهاپ  نیا  رب  متسناد و  یم  شاک  يا ؟ هدز  همیخ  نیمزرس ، مادک  رد  يونلا » کب  ترقتـسا  نیأ  يرعـش  تیل  ! » همطاف نیـشن  همیخ 
.مدش یم  نابایب  هوک و  هراوآ  وت  لابند  هب  مداد و  یم  رس  هبوت  دنک ، هبوت  مدرک  یم  سامتلا  هانگ  زا  هلبآ 

« يُرتال قلخلا و  يرأ  ْنأ  َّیلع  ٌزیزع  ! » مالسلا هیلع  ارهز  فسوی 

! ...نم يونشب و  ار  میاوجن  وت  وت ، یب  اه  هظحل  شرامش  تسا  تخس  هچ 
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!؟ تفرگ دهاوخ  رپ  لاب و  ساسحا  هنیس  رد  یک  بیرغ  سح  نیا  هآ !

!؟ تسشن دهاوخ  هفوکش  ِتباجا  هب  یک  زاینرپ  ياه  تسد  نیا 

!؟ درک دهاوخ  یقالت  تیابرلد  هاگن  رب  یک  رظتنم  هاگن  نیا  دیسر و  دهاوخ  متفه  فاوط  هب  یک  لد  نیا 

؟» یتم یلا  الوم و  ای  کیف  راحأ  یتم  یلا  ! » نسحلا نبای 

! تسا هدرک  ینازرا  ّتنم  هسوب  نیمزرس  نیمادک  تروص  رب  تا  همیخ  دومع  متسناد  یم  شاک 

! يا هداهن  رکش  هدجس  رب  رس  ارحص ، نیمادک  كاخ  رب  متسناد  یم  شاک 

.منک نابایب  هوک و  هراوآ  شلابند  هب  ار  هتشگرس  لد  نیا  ات  درک ، دهاوخ  هیکت  تا  همیخ  راوید  رب  میسن  مادک  متسناد  یم  شاک 

میاه مشچ  شیاشامت ، هب  ات  .دیشک  دهاوخ  شوغآ  رد  ار  تروهظ  دیشروخ  هعمج ، نیمادک  بورغ  متسناد  یم  شاک  يا  نم ! ياقآ 
.منک ینابرق  ار 

! ...متسناد یم  شاک 

« اّنم ُلخی  مل  ٍّبیغم  نم  تنأ  یسفنب  »

ناطابرآ هلبق  میهاربا  !/ نم هن  یناد ، یم  وت  هن 

! نم هن  یناد ، یم  وت  هن 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.دنوش تیاه  تسد  راهب  نیشناجکی  ترجاهم ، همه  نیا  زا  هتسخ  ياهوتسرپ  ات  راذگب ،

شوگ رد  هک  هاگ  نآ  تا ، ییاحیـسم  زاجعا  هب  دنروایب  نامیا  همه  دچیپب و  نیمز  لها  شوگ  رد  ینامـسآ ، يادـص  نینط  ات  راذـگب 
ُمَتاخ انَا  هئادعَا ، ْنِم  ُمِقَتنُملا  ِهِضْرَا َو  ِیف    ِ هّللا هیَقب  اَنَا   » ینز یم  دایرف  نامز 

(1)« یتَعیِش َِیلْهَا و  ْنَع  َءالَْبلا    ُ هّللا ُعفَْری  َِیب  ِءایِصْوْالا َو 

.درآرب دایرف  تراقفلاوذ ، ِمشخ  هغیت  رد  دنک و  ملع  دق  ینیشن ، هناخ  همه  نیا  زا  هتسخ  ِتلادع  ات  راذگب 

تخرد زا  يزییاپ ، درز  ياـه  گرب  ناـنوچ  ار ، اـه  یناورهن  دـنک و  دوخ  نویدـم  ار  نانیـشنربیخ  تا ، يولع  ياـه  تسد  اـت  راذـگب 
يادنلب زا  ینادان  ياه  هروطسا  ات  راذگب  .دزیرب  نیمز  رب  دیدرت ،
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.دسوپب خیرات ، یهایس  دامجنا  رد  دنوش و  نوگنرس  مدرم ، رواب 
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.دوش اه » یگنتلد   » نیزگیاج رادید »  » هظحل ینیریش  دوش و  ریسفت  امش  ِمالک  اب  اه ، هچقاط  ياه  هشوگ  زا  لزنُم ، تایآ  تمرح  ات  ایب 

.تساه هعمج  تبرغ  رد  ایرد و  تمس  هب  ياه  هرجنپ  رد  اه ؛ کشا  یلالز  رد  اه ، هبدن  دوپورات  رد  هدیچیپ  وت ، روضح  رطع 

یم غورد  دـننک ، یم  نییعت  ار  تقو  هک  اهنآ  تسادـخ و  هدارا  هب  جرف ، روهظ  نُؤتاّقَْولا ؛ َبِذَـک  َو    ِ هّللا َیلِإ  ُهَّنِاَف  ِجَرَْفلا ؛ ُروُهُظ  اـّمَا  «َو 
(1) «. دنیوگ

ایرد هدیکچ  تهاگن  يا  یبوخ ، هصالخ  تیاه  هدنخ 

اه ینامسآ  مشچ  رد  مشچ  يراد ، نارک  یب  تسد  رد  تسد 

دنام یم  درز  هک  يراهب  رد  دیور ، یم  درز  هک  يراهب  رد 

!؟ اج نیمادک  زا  ییور  یم  زبس  تمس ، نیمادک  زا  ییآ  یم  زبس 

مناوخ یم  هرابود  هبدن  هبدن  يا ، هدماین  رگا  هعمج  هعمج 

ارحص هدیکت  نابز  زا  اهوب ، بش  مامت  ناهد  زا 

رب ات  ار ، اه  قیاقش  هتفرگ  كاخ  ِتروص  تسـش ، دهاوخ  قوش و  ياه  کشا  اب  تسیرگ  دهاوخ  دیراب ، دهاوخ  ناراب  نامـسآ ، و  ... 
، رهش هتسخ  ياه  هناش  دیسر ، یهاوخ  وت  هک  یحبص  نامه  دهدب ، ار  حبص  ندمآ  دیون  دنیشنب و  يرحس  منبش  اه ، قیاقش  ياه  هنوگ 

.دنام دهاوخ  هدوسآ  هشیمه  يارب 

! نم هن  یناد و  یم  وت  هن  هک  هاگ  نآ  تفرگ ؛ دهاوخ  ناج  ابیز  ياه  هراعتسا  نیرت  نکمم  هقیقد ، نامه  زا 

مادقا ینارماک  مرکا  / تسا هار  رد  قشع 

تسا هار  رد  قشع 

مادقا ینارماک  مرکا 

.هدنکآ ازفا  حور  یمیسن  هدننکش  ِساسحا  زا  دوش و  یم  نیذآ  اه  گربلگ  ِصقر  اب  نیمز ،

نت دنک و  یم  عولط  رظتنم ، تاظحل  شوغآ  رد  اهر ، مرن و  تسا ؛ هار  رد  رون  ِسنج  زا  يدرم 

.دزاس یم  شهاگن  ِریرح  ِروتسم  ار  كاخ  نایرع 
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.دیاشگ یم  مارآان  ِتایح  يور  هب  ار  شیوخ  ِرتسگداد  ِناوز  اب  ایرد ، شمارآ  زا  رت  مارآ 

.نیشن نامسآ  ینامشچ  رتسگ و  نامسآ  یناتسد  اب  زاوآ ، هرجنح  کی  مسبت و  لغب  کی  اب  دسر ؛ یم  هار  زا  يدرم  يرآ !

اب هک  دسر  یم  هار  زا  يدرم  .شهاگن  ناراب  زا  هتفرگ  تأشن  توارط ، تسوا و  ِنامشچ  هقعاص  زا  هتفرگ  شتآ  دیشروخ ، هک  يدرم 
.دزاس یم  عطق  ار  يرگمتس  مجاهت و  نایصع و  ياه  تسد  ماقتنا ، رجنخ  اب  دهن و  یم  مهرم  ار  رامیب  ياه  بلق  افِش ، ِناتشگنارس 

ار اه  سای  ِزار  هک  يدرم  .دـچیپ  یم  مرطاخ  هقاس  رب  شدای ، کچیپ  یگدـنامرد ، یماـکان و  خـلت و  ِتاـظحل  رد  زور ، ره  هک  يدرم 
.دناد یم  بوخ 

.دراد یم  او  نایرج  هب  بآ ، زا  رت  لالز  ار ، نتشاد  تسود  ِلحاس  رد  هدرک  بوسر  نامشچ  هک  بآ ، ِسنج  زا  يدرم 

هزجعم ِناتـسد  اب  یگدـنز ، زا  هزات  يریوصت  دوش و  یم  دـلوتم  شهاگن  زا  ون  یناهج  زور ، ره  هک  لاسرید  هنهک و  یمخز  اـب  يدرم 
.دوش یم  یّلجتم  شرگ ،

.دوب دهاوخ  نامیا  هلبق  شنامشچ ، شمارآ و  ِدبعم  قشع ، بهذم  رد  شناتسد  هک  يدرم 

ياه هفوکـش  لماکت و  ياه  گربلگ  دروآ و  یم  رد  هایـس  ياه  هنایروم  ِلاگنچ  زا  ار  نامیا  ِتخرد  هدیـسوپ  ياه  هخاـش  هک  يدرم 
.دنایور یم  شا ، هدوسرف  نت  رب  ار  رُخافت 

ات دنکش ، یم  مهرد  ار  اضف  نیگنـس  ِتوکـس  هفقو ، یب  دیاشگ و  یم  نتـشاد  تسود  ياه  نایرـش  هب  ور  ار  ملع  ِنامـشچ  هک  يدرم 
نوزومان و ياـهاجه  تاـملک و  ِماـمت  هک  يدرم  .دـنک  كاـپ  اـه  نهذ  زا  ار  نتفر  ههاریب  رّوصت  دـیادزب و  ار  رـشب  هلاـس  رازه  هودـنا 

رتسگ نامسآ  ِناتـسد  سپ  رد  ار  نامیا  قشع و  هدش  شومارف  ِلسن  دزاس و  یم  دوبان  شا  هدارا  ياه  ماگ  ریز  رد  ار  یگدنز  ِراجنهان 
.دهد یم  هانپ  شنیشن ، نامسآ  ِهاگن  و 

.هتفای تبیه  وا  زا  هوک ، هتفرگ و  مان  وا  زا  قشع ، هک  يدرم 

هناش رب  ار  شتیامح  ِناتـسد  زور ، نآ  .ناسنا و  نابز  هب  باتهم و  ِنابز  هب  تشد ، ِنابز  هب  ایرد ، نابز  هب  دـنز ؛ یم  داـیرف  دـسر و  یم 
.درک میهاوخ  سح  نامهانپ  یب  ياه 

! يرآ .دنام  دهاوخن  مامتان  یمالک  چیه  دراد و  دهاوخن  نت  تراقح  هب  رگید  نیمز ، شندمآ ، اب 

 ... هار رد  قشع  تسا و  رظتنم  رون  سنج  زا  يدرم 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نامسآ زا  يرفاسم 

يراگدنام هناسفا  تقو  چیه  هک  اه  نآ  راظتنا ، يداو  ناگدیشک  رپ  دنراصح و  رهش  هتسخ  نارظتنم  قفا ، دولآ  هم  ياه  هچوک  نارباع 
هتسخ دنا و  شطع  يداو  زا  هدش  اهر  یقیاقش  دندرکن ، رواب  ار  بش 

.ندیکشخ هظحل  هظحل  زا 

قشع يداو  ياه  هناورپ  دنا ، هدیشون  داقتعا  تیاه  تسد  مزمز  زا  دنا و  هدش  افوکـش  یناوارف  ياه  غاب  هچوک  زا  هک  نیمز  ناگتـشرف 
تیاه مدق  كاخ  رب  رس  هک  امش ، نوچ  يرغاس  هدکیم  يادگ  دنا و 

.دنروآ رب  رس  نامسآ  زا  ات  دنراذگ  یم 

، ناشیاه هنیـس  شیاشگ  هک  اهنآ  دنوش ؛ یم  توعد  هدش  هدـعو  ياه  غاب  هب  تنامـشچ ، یبآ  رد  دنـشک  یم  رـس  ار  نامـسآ  هک  اهنآ 
اهایرد هک  یلحاس  نامه  وت  .رای  رادید  ینیریش  زا  زیربل  ناشیاه ، هلایپ  هعرج  هعرج  تسوت و  ياه  تسد  تمرح  تمس  هب  يا  هرجنپ 

.ینک یم  مارآ  دوخ  هنیس  رد  ار  اه  نافوت  یناشک و  یم  تیاپ  ریز  هب  ار 

.يراد ناهاگرحس  میسن  تسد  رد  تسد  هک  ینامه  وت 

، رحس ولالت  نیزاغآ  اب  تسا و  ناهنپ  اه  هعمج  نیرت  کیدزن  زا  یکی  دوپورات  رد  هک  سگرن ، لگ  يوبشوخ  میمش  هب  میراد ؛ نامیا 
.درک دهاوخ  یناشفارطع 

.ینکمم راهب  نیرتزبس  وت 

.دوب یهاوخ  اه  ینادعمش  اه و  هنوپ  اه و  قیاقش  نامهم  نیرت  مرتحم  وت 

هب طقف  طقف و  نامدـیما  اهنت  میزوسب و  داقتنا  ياه  هنایزات  ریز  هک  كاب  هچ  ار  ام  يراد و  ياج  دـناد ، یم  یقـشاع  هک  ره  لد  رد  وت 
.دیسر یهاوخ  قارف  ياه  هوک  تشپ  زا  اه ، هناورپ  دلوت  لصف  رد  يزور  هک  دشاب ، وت 

زا میروآ و  رب  رس  يا -  هظحل  يارب  یتح  وت ، يالو  رتچ  ریز  هک  يزور  نآ  هب  میراد  دیما  مشچ  ام 

.تفکش سگرن  لگ  دمآ ، وا  دینیبب ؛ دییایب و  يروابان ! یلاها  يآ  .مینزب  دایرف  رورغ  هرجنح 
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ار اـمعم  نیا  زار  تسناوـت  دـهاوخن  هتـسناوتن و  يدنمـشناد  چـیه  هک  يا  هلداـعم  نیرت  لوـهجم  زور و  نیرتزیمآ  رارـسا  هعمج ، و  ... 
.دنا هدش  بوکخیم  نآ  رب  اه  هظحل  مامت  اه و  هیناث  مامت  هک  يدوعوم  زور  دیاشگب ؛

، اه هچوک  هعمج ، نیمادک  هک  میتسناد  یم  شاک  دریگ ! یم  رُگ  اه  هعمج  هرجنح  رد  اه ، لسوت  اه و  هبدن  هچ  هک  میتسناد  یم  شاک 
! تفرگ دنهاوخ  ار  تیاه  مدق  رطع 

يدمحا ناخدوواد  / راهب مالک  اب 

راهب مالک  اب 

يدمحا ناخدوواد 

یم باتفآ  مالک  اب  .روضح  میسن  تیفرظ  هن  مناج  دراد و  راهب  ناوت  هن  منت  هک  دشن ، میوگب ، نخس  وت  اب  متـساوخ  یم  راهب ، مالک  اب 
یکیرات يدرس و  هب  مناور  هک  .دشن  هک  میوگب ، نخس  وت  اب  متساوخ 

.تسا دیدرت  مهّوت و  ریسا  زونه  ما  هشیدنا  هتفرگ و  وخ 

ربارب رد  مناوتب  ار  شناگژاو  هک  مالک ؛ نیمادـک  اـب  هن ، اـی  دـشاب ؟ وت  روخ  رد  شناـگژاو  هک  میوگب  نخـس  ناـبز  نیمادـک  هب  وت  اـب 
؟ منک یجهوت  مان  تمظع 

.منز یم  فرح  رابیوج  هجهل  اب  میوگب ، نخس  مهاوخ  یم  هک  هوک  اب 

اه هناورپ  رپ  زاوآ  منرت  اب  لگنج ، اب  باتفآ و  شیوگ  هب  ارحص ، اب 

يراوتسا هک  وت  اب  نخس ؟ مادک  اب  مالک ، مادک  اب  دشاب ؟ هتشاد  ار  تمان  یگرتس  لّمحت  بات  هک  دورـس  مالک  مادک  اب  دیاب  ار  وت  اما 
ِناور ِلالز  هایگ و  تاذ  رد  هتفهن  هنیزبس  يزبس  ناگدشراوتسا و 

.تسوت دوجو  تکرب  زا  رکب ، ياه  بآ 

.دزیر یم  نیمز  ماک  رد  ماج  ماج  ار  یگدنز  ناصقر ، تسم و  نینچ  نیا  هک  هدیشون  وت  مان  لالز  زا  يا  هعرج  راهب ، هک  وت  اب 

.تسا هدییور  وت  هاگن  زا  منبش  ِلالز  ِیکاپ  راهبون و  ياه  هچنغ  هناموصعم  دنخبل  ناراز ، هزبس  توارط  لگ ، ییابیز  هک  وت  اب 

...تفگ هصق  مالک  مادک  اب  دورس و  هژاو  مادک  اب  دیاب  ار  وت 

یم هک  وت  زج  دنامب  هدنز  ناطیش  ات  هدش  شومارف  ادخ  هک  یتوهرب  رد  هتفرگ و  ارف  ار  ناهج  هک  يا  هدننکـش  ياه  هشیدنا  نافوت  رد 
؟ دنزب دنویپ  ادرف  ینشور  هب  ار  نامدیمون  نامشچ  دناوت 
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؟ دشخب توارط  دیما ، ياه  هچنغ  ندرک  سمل  اب  ار  نامناوتان  ناتسد  دناوت  یم  هک  وت  زج 

راگنا .اهنت  میا ؛ هدش  اهنت  .دتفایب  قمر  زا  دـیدرت  ياهتنا  یب  نابایب  رد  ییاج  هک  بیرق ، نع  نام  هشیدـنا  هتـشذگرس و  زا  نام  يروک 
.دامتعا یب  نادرگرس و  اهنت ، میشاب ؛ هنوگ  نیمه  هب  نایاپ  ات  هک  نیا  زا  ناسرت  میدوب و  نینچ  ادتبا  زا  هک 

؟ ...وت وت و  رظتنم  ام  هچ ؟ راظتنا  هب  يا ، هتسشن  هک  راظتنا  هب  هنییآ  يوس  نآ  رد  وت 

یلاخ ردـقچ  نام  هساک  نیبب  .زیرب  ام  هساک  رد  ار -  تدـنخبل  زا  يا  هعرج  ار -  تدـنخبل  راظتنا و  مطالتم  هنییآ  زا  رذـگب ؛ هنییآ  زا 
يوجو تسج  هب  ار  اهراخ  هک  سب  زا  هدز ، لوات  ناماه  تسد  نیبب  ...تسا 

.میدیواک وت 

.شخب ناش  ییانیب  یمیسن ، هب  رادرب و  ندش  گنس  هناتسآ  زا  ار  اه  مشچ  تدوخ و  هناخ  هب  ایب ، ام  هناخ  هب 

شخب ناش  يداش  يدنخبل ، اب  رادرب و  يدیمون  هناتسآ  زا  ار  اه  تسد 

.شخب ناش  ییاونش  يزاونلد ، توص  هب  رادرب و  مهو  هناتسآ  زا  ار  اه  شوگ 

.شخب ناش  یتسار  تروضح ، تقیقح  اب  رادربدیدرت و  هنارک  یب  رد  ندش  قرغ  هناتسآ  زا  ار ، اه  هشیدنا  و 

.زیرب یلاخ  ياه  هساک  رد  ار  تدنخبل  زا  يا  هعرج  راظتنا ، نیچرپ  تشپ  رذگب و  هنییآ  زا 

.راظتنا مطالتم  هنیآ  زا  رذگب ؛ هنییآ  زا 

يرهوج تاداس  ابیکش  / راظتنا هلعش 

راظتنا هلعش 

يرهوج تاداس  ابیکش 

تسا و هدرم  هدرسف و  درادن ، هلعش  نیا  زا  یناشن  هک  یلد  .دوش  یمن  شوماخ  درس و  هاگ  چیه  هک  تساه  ناج  رد  يا  هلعـش  راظتنا ،
یبلق شا  هنیس  رد  سکره  .تفای  دهاوخ  شیوخ  رد  تایح  روش و  شپت و  دریگب ، سدقم  هلعش  نیا  زا  يا  هقراب  نآ ، رد  هک  یمشچ 

نارظتنم نایرش  اب  شنایرش  دپتن و  رظتنم 

.دتفا یم  رود  قاشع  هلفاق  زا  دنام و  یم  زاب  قشع ، هبعک  فاوط  زا  دروخن  دنویپ 

، قشع نامسآ  زاورپ  زیت  ناباقع  اهنت  هک  تسا  يریذپان  فصو  داکچ  راظتنا ، .باتفآ  هرارش  رد  تسا  ناشوج  لالز و  همـشچ  راظتنا ،
.دنبای یم  تسد  نآ  هب  كانزار ، زادنا  مشچ  هب  انشآ 
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رثوک هب  دـشچ و  یمن  ار  قشع  توالح  زگره  دـناوخن ، ار  انـشآ  لـصف  نیا  هک  سک  نآ  .تسا  یگدادـلد  قشع و  ثیدـح  راـظتنا ،
.دبای یمن  تسد  تفرعم 

یم وت  لابند  هب  يراهب ، حبـص  نیرت  نشور  يا  مدرگ ؛ یم  وت  لابند  هب  یتسه ! سوماق  هژاو  نیرتاـبیز  يا  مدرگ ؛ یم  وت  لاـبند  هب  ... 
.تیاهن یب  ات  میادیش  هراوآ و  وت  لابند  هب  تلادع ! گناب  نیرتاسر  يا  مدرگ ؛

؟ ییآ یم  دیشروخ  زا  هک  يا  ییاجک  درم ؟ نیرت  ییایرد  يا  ییاجک  تیاه ، ماگ  يادف  تیاه ، مشچ  ریسا 

تیؤر راظتنا  رد  ام  ییآ و  یم  .ینیـسح  تعاجـش  يربمغیپ ، تباجن  يردـیح ، تبالـص  اب  ییآ  یم  رثوک ! هداز  يا  ییآ ، یم  يزور 
.میا هتسب  نیذآ  زبس  لمحت  ربص و  اب  ار  شیوخ  رجه  تیابیز  يامیس 

راظتنا تیاهن  يا  هراتس ، نیرخآ  يا  ایب 

روج زا  هراوآ  كدوک  رازه  رازه  نامشچ  دنک و  یم  يرامش  هظحل  تیاه  ماگ  راظتنا  رد  ناهج  .راذگب  ام  بلق  ناتـسآ  رب  مدق  ایب و 
.تسوت ندید  راظتنا  رد  ناشافخ ،

ام خلت  نرق  راظتنا  نیرت  نیریش  يا  ایب 

اه ناسنا  دوعوم  يا  یجنم ، نیرخآ  يا  ایب 

.ایب

ییاضر هثّدحم   / راظتنا ناثراو 

راظتنا ناثراو 

ییاضر هثّدحم 

ياـه قفا  يوس  نآ  زبـس ، يراوس  راـظتنا  رد  خـیرات ، .دـنا  هدرک  داـیرف  اـه  میوقت  ار  ندوب  وـت  یب  تسا و  هدرک  رپ  ار  نیمز  ما  هبدـن 
.درگن یم  ار  تسدرود 

يرود رد  .نیریش  هناقـشاع  کی  بجاو و  فیلکت  کی  تسا ، هدش  گنهرف  کی  راظتنا ، نامیاه ، لد  رد  تسا  هدش  هنیداهن  راظتنا ،
.میا هتخود  رود  ياه  هّداج  مامت  هب  مشچ  هتسویپ  نآ 

.يا هدماین  وت  اهراب  میا و  هدرک  رورم  ار  تندمآ  نهذ ، رد  اهراب 

.تسا هدیسر  ثرا  ام  هب  راظتنا  نیا 
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.تسا یلاخ  تندمآ  زور  اه ، میوقت  رد  .دنتسیا  یم  وت  ندید  دیما  هب  هرجنپ ، ره  سپ  رد  همه ،

دـنراد و وـت  تمارک  هب  مشچ  ناریاز ، تساـهنت و  بیرغ و  وـت  یب  نارکمج ، .دـنراد  راـظتنا  شپت  اـه  بلق  دـنراظتنا و  رد  اـه  هّداـج 
.تسا وت  ندمآ  وت ، تمارک 
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.زیمایب تیاه  مدق  ِرطع  اب  ار  تناقشاع  ياهرعش  روش  ایب و  .شاب  میاه  هبدن  نایاپ  ایب و 

.تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دریمب ، دسانشن و  ار  وت  یسک  رگا  هک  نآ  يا  .دوش  یم  ریسفت  وت  روهظ  اب  ناهج ،

ياه هدنرپ  زا  ارم  نامـسآ  ریذپب و  رون  اب  هرذ  تاقیم  رد  ارم  هظحل  کی  .یـشیوخ  زا  شیپ  ناماما  ربمایپ و  هدش  شرافـس  هک  نآ  يا 
.نک رپ  تروضح  نشور 

« باتب بات  یب  وت  بات  زا  دش  هبعک  ایدهم ! »

! باتب هار  هب  مشچ  ياه  لد  رب  هرینملا ! رامقا  نبای 

! راظتنا يانعم  يونلا » کب  ترقتسا  نیا  يرعش ؛ تیل  »

! دوش تبث  تندمآ  زور  اه ، میوقت  رد  ات  ایب  تسا ؛ هدرک  رپ  ار  نیمز  ما  هبدن 

! دوش هفاضا  نایعیش  داش  ياهزور  هب  رگید  زور  کی  ات  ایب 

! میریگب نشج  ار  تندمآ  زور  ات  ایب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا   / نیشنالاب

نیشنالاب

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

ایب نارک ، یب  نات  تلادع  تعسو  يا 

ایب نامسآ ، تفه  مدرم  نیشن  الاب 

! درم دنلب  الاب  ترضح  شوپ  زبس  يا 

ایب نامز ، نیا  رذگ  رد  میا  هدیسوپ 

ام ياه  هعمج  همه  منک  یم  ساسحا 

ایب نابرهم ، يا  وت  هب  دروخ  یم  دنویپ 

میا هدرک  وت  مشچ  تمرح  هب  ادتقا  ام 
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ایب نامک ، نیگنر  تعسو  تاه  تسد  يا 

تمراد تسود  رگا  تسین  هک  مدوخ  تسد 

! ایب نامن ، اهنت  سک و  یب  هشیمه  اج  نآ 
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( ناوجون كدوک و  ةژیو  ) تعاس

هراشا

( ناوجون كدوک و  هژیو   ) تعاس

یناجاباب یلع  ششوک : هب 
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ادخ ات  هظحل  هظحل 

ینیسح .س  / نامیا شوپنت 

! ایادخ

! نک هدنکارپ  ام  لد  ياوه  رد  ار  تشهب  يدرا  يوب 

! ایادخ

! شخبب لگ  يوب  اهنآ  هب  .تسام  ياه  لاب  ام ، ياه  تسد 

! ایادخ

.دنرابب ناملد  نیمز  رب  تفاطلا  ياه  کشجنگ  ات  ناکتب  ار  تنماد  .ییام  نامسآ  وت 

! ایادخ

.ناشوپب ام  رب  ار  نامیا  رادلگ  شوپنت  .میکاخ  ام 

! ایادخ

.ناسرب راهب  كرد  هب  ار  ام  .تسین  رت  تخس  گنس  زا  هک  ام  لد  .تسا  هدرک  كرد  ار  راهب  ندیسر  مه  گنس 

يدمحم اقآ  رومیت  / هقیقد تعاس و  زور و  قلاخ  يا 

! ایادخ

.مینک یم  رکف  ام  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت 
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.مینک یم  وزرآ  نامیاه  باوخ  رد  ام  هک  ینآ  زا  رت  نابرهم  وت 

.ییام هنیرید  يوزِرآ  وت 

! گرزب نابرهم و  يادخ  يا 

! هنیآ تخرد و  بآ و  راگدرورپ 

! اتمه یب  راگدیرفآ  يا 

؛ تسا نیرت  كاپ  هک  ایرد ، رطاخ  هب  ار  ام 

؛ تسوا ياه  مشچ  رد  ینشور  هک  نامسآ  رطاخ  هب 

ار تسار  هار  هب  ندیـسر  و  ریگب ! هدـیدان  ار  نامناهانگ  شخبب و  دـنراد ، لد  رد  ار  وت  دای  هک  نامنیمزرـس ، ياه  هوک  رطاخ  هب  ار  اـم 
! نادرگ رّسیم  ام  يارب  هشیمه 

! هقیقد تعاس و  زور و  ِقلاخ  يا 

! یگزیکاپ طابضنا و  مظن و  يادخ  يا 

! هد ینازرا  یتمالس  ام ، شک  تمحز  ناردام  ناردپ و  هب  نک و  ظفح  ار  ام  ناملعم 

! كرپاش روبنز و  هناورپ و  يادخ  يا 

! کشجنگ میرکای و  ِراگرورپ 

! نک اطع  ام  هب  ار  تیاه  تمعن  زا  يرازگرکش  قیفوت  نادرگ و  زوریپ  نامیاهراک  رد  ار  ام 

! نیمز نامسآ و  يادخ  يا 

، میاوت جاتحم  هشیمه  ام 

! نکم نامشومارف 

يوسوم هرهاط  دیس  / مراد تتسود  ایادخ 

مراد تتسود  ایادخ 
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يوسوم هرهاط  دیس 

! یبآ ياه  نامسآ  يادخ  يا  ایادخ ،

مشک یم  زبس  ار  میاه  یشاقن  نامسآ  هشیمه  نم 
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! دیفس ار  شیاه  كدابداب  و 

منک یم  شیاتس  دراب  یم  رون  نآ  زا  هشیمه  هک  ار  وت  مان  دای و 

: مسیون یم  مکدابداب  يور  و 

! مراد تتسود  ایادخ 

ییازریم دیعس  دمحم  / تسا نابرهم  ادخ 

تسا نابرهم  ادخ 

ییازریم دیعس  دمحم 

تسا نابرهم  ادخ 

دراد تسود  ارم 

تسود کی  لثم  ارم 

دراد تسود  ادخ 

هداد دای  نم  هب 

منیچن ار  لگ  هک 

هداد مشچ  نم  هب 

منیبب ار  وا  هک 

اهنت تسه ، یکی 

تسین وا  لثم  یسک 

تسه طقف  هک  یسک 

؟ تسیک ادخ  زج  یکی ،

وت زج  هب  ایادخ 
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؟ مراد تسود  ار  هک 

يراد تسود  ارم 

.مراد تسود  ار  وت 
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درف يولع  ییحی  / مراد تسود  ار  وت 

! ینتشاد تسود  يادخ  يا 

.دننز یم  فرح  دایز  وت  زا  میاباب  نامام و  یلو  ما ؛ هدیدن  ار  وت  لاح  هب  ات  نم 

.يراد تسود  ار  بوخ  ياه  هچب  یتسه و  نابرهم  یلیخ  وت  دنیوگ  یم  اهنآ 

.مراد تسود  ار  وت  مه  نم 

.مهدب شوگ  بوخ  تیاه  فرح  هب  نیا  زا  دعب  هک  نک  کمک  نم  هب 

.یشاب هتشاد  تسود  ارم  نامام  اباب و  لثم  مه  وت  ات  مهد  ماجنا  بوخ  ياهراک 

درف يولع  ییحی   / شاب یتشآ  نم  اب 

شاب یتشآ  نم  اب 

درف يولع  ییحی 

! نابرهم يادخ  يا 

.مدرک تیذا  ار  مردام  بشید  .مراد  تسود  ار  مردام  ردپ و  ياه  هدنخ  نم 

.دیدنخن ًالصا  درک و  رهق  نم  اب  دش ، تحاران  نم  تسد  زا  ردام 

.مدرک تیذا  ار  مردام  نوچ  یتسه ؛ تحاران  نم  تسد  زا  ًامتح  وت 

.یشاب رهق  نم  اب  ردام  لثم  مه  وت  مرادن  تسود  نم 

.یشاب یتشآ  نم  اب  هشیمه  هک  هدب  لوق  مه  وت  .منک  یم  یهاوخ  ترذعم  ردام  زا  نالا 
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راظتنا تعاس 

هداز یجاح  بارهس   / وت راظتنا  رد 

هک نیبب  .نک  هاگن  اـه  مشچ  هب  یتسه  هک  اـجک  ره  رد  اـما  .میناد  یمن  هک  اـم  يرواـنهپ ؟ ناـهج  نیا  ياـجک  رد  یبوخ ! .مالـس  اـقآ 
ریوصت هک  تسا  یتقو  هظحل ، نیرتهب  اه  مشچ  نیا  يارب  .دنـشک  یم  ار  وت  راظتنا  دنا و  هریخ  قفا  هب  اه  مشچ  .تسا  دولآ  ربا  هنوگچ 

.دننک باق  دوخ  رد  ار  وت  نابرهم 

ار ینشور  دنا و  هدش  زارد  دیشروخ  هب  ور  هک  ار  اه  تسد  نیبب  .دنا  هدوشگرپ  نامسآ  هب  ور  هنوگچ  نیبب  .نک  هاگن  اه  تسد  هب  اقآ 
ار اهنآ  ناتمرگ ، تسد  دنریگ و  رارق  امـش  نابرهم  ياه  تسد  رد  هک  تسا  یتقو  اه ، تسد  نیا  يارب  هظحل  نیرتهب  .دننک  یم  بلط 

.دراشفب

قوش هب  تندـمآ و  قشع  هب  .دـپت  یم  وت  يارب  لد  همه  نیا  هک  نیبب  .دـنا  هتفرگ  هچنغ  لـثم  هنوگچ  نیبـب  .نک  هاـگن  اـه  لد  هب  اـقآ ،
ماگنه ات  تسا  هتخودنا  ینارک  یب  ياه  ینابرهم  دوخ  رد  یلد  ره  تندید ،

.دنشاب تیاپ  ریز  شرف  ات  ییایب  هک  تسا  یتقو  هظحل ، نیرتهب  اه  لد  يارب  .دنک  تراثن  تندمآ 

وت ادخ ، زا  دـعب  ام  تسه ، هچره  اقآ  .میـشاب  تدای  هب  هظحل  ره  ات  نک  اعد  .مینک  یم  وزرآ  یتمالـس  تیارب  یتسه ، هک  اجکره  اقآ ،
تمظع ینشور و  هب  ار  ناهج  ات  میتسه  تندمآ  رظتنم  .میراد  ار 

.ینک توعد 
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يدامتعا ایعل   / زورما يانشآ 

نک رواب  .منک  لد  درد  وت  اب  .منزب  فرح  وت  اب  هک  ما  هدمآ  زورما  .زورید  يانشآ  ان  زورما و  يانـشآ  متـسه ، نم  نیا  مالـس ، ناجاقآ 
ياه تامس  اه و  هبدن  زا  هتسخ  ما ؛ هدش  هتسخ  .میوگ  یم  تسار 

.وت نودب  دنور ، یم  دنیآ و  یم  هنامحر  یب  هک  هعمج  ياه  حبص  زا  .وت  یب  ياه  نتخیر  کشا  اه و  ندرک  هیرگ  زا  .وت  نودب 

انش ترهم  رپ  يایرد  رد  مریگب و  ار  تا  ینامسآ  ياه  تسد  مهاوخ  یم  .یشاب  اونش  ار  ما  هتفگان  ياه  فرح  اه و  هصغ  ات  ما  هدمآ 
.منک

اه لگ  نشور  ماما  / اه لگ  نشور  ماما 

اه لگ  نشور  ماما 

يدمحم اقآ  رومیت 

.مراد تسود  ار  اه  هعمج  مامت  نم 

.دوش یم  گنت  یسک  يارب  ملد  اه ، نآ  رد  هک  ارچ 

.دراد تسود  ار  هچغاب  ياه  لگ  هک  یسک 

.تسوا رارق  یب  ياه  مشچ  رد  هراتس  هام و  هک  یسک 

دهاوخ یم  نامیتی  يارب  ار  باتفآ  هک  یسک 

.تسا ناگدنامرد  رکف  رد  هک  یسک 

.دراد دوخ  ياه  تسد  رد  ار  یتسود  حلص و  هک  یسک 

.تفرگ دهاوخ  ار  ناگدید  متس  ِماقتنا  هک  یسک  ...هآ 

.میریگ یم  نشج  شیارب  دوجو  مامت  اب  ام  دیایب ، رگا  هک  یسک 

.تخانش دهاوخن  اپ  زا  رس  قوش ، زا  نارظتنم ، ياه  لد  زور ، نآ 

.میزیر یم  شیاپ  شیپ  هرطق ، هرطق  ار  نامقایتشا  ياه  لاس  ياه  کشا  ام  زور ، نآ 
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.دوب دهاوخ  یندید  ناهج ، زارف  رب  تلادع  مچرپ  ِرازتها  زور ، نآ 

.تسا نانمؤم  زور  نیرتداش  زور ، نآ 

.تسا نیمز  ِزور  نیرتهب  زور ، نآ 

! اه لگ  نشور  ماما  يا 

! یتسه هژاو  نیرت  بات  یب 

(! جع  ) يدهملا حلاصابا  ای 

!« ییایب هک  دنک  ادخ  »
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زورما تعاس 

ینیسح .س  / راهب كرد 

.تسا هدیراب  اج  همه  رب  تشهبیدرا 

.دهد یم  لگ  يوب  اهکرپاش  لاب 

.دریگ یم  سکع  اه  هنوپ  اهتخرد و  زا  همشچ 

.دنکچ یم  نیمز  رب  اه  کشجنگ  دناکت و  یم  ار  شنماد  نامسآ 

.دناوخ یم  شنیرفآ  زا  يرعش  دوخ  ِرگشزاون  يادص  اب  راشبآ 

.دنتسه شا  هرفس  نامهم  نامز  نیمز و  هدرک و  زاب  ار  شدوخ  ییالط  هرفس  دیشروخ 

.تسا هدیشوپ  ار  نمچ  رادلگ  شوپنت  كاخ ،

.تسا هدرک  رس  رب  ار  هزخ  زبس  يرسور  هدرک و  كرد  ار  راهب  ندیسر  مه  گنس 

.میشاب يراهب  دییایب  سپ ،

ینارمع هیکاز  / تسا هدمآ  راهب 

تسا هدمآ  راهب 

ینارمع هیکاز 

دنوش یم  بآ  ناتسهوک  ياه  فرب  دنوش  یم  رادیب  باوخ  زا  اه  لگ 

دبات یم  مرگ  دیشروخ 
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دنز یم  رانک  ار  شیاهربا  نامسآ 

دچیپ یم  اه  هناخ  رد  اه  کشجنگ  يادص 

دنهد یم  ندز  هناوج  يوب  هک  ییاه  هخاش  فیطل  هزات و  ياه  هخاش  يالبال  زا 

.دیآ یم  راهب  ياپ  يادص 

.کقاجنس هناورپ و  لگ و  زا  ینادمچ  اب  ددرگ  یم  رب  ترفاسم  زا  راهب 

دوش یم  ُرپ  اه  تشد  رد  اه  هوک  هنماد  ِگنراگنر  ياه  لگ  يوب 

دتفا یم  هار  ناشیاه  هلگ  اب  اه  ناپوچ 

ینابرهم زا  دننک  یم  ُرپ  ار  اج  همه  اه  کقاجنس 

دریگ یم  یگزات  يوب  گنر و  نیمز ؛

دننک یم  نت  رب  زبس  سابل  ارفا ، دنلب  ياه  هخاش 

دوش یم  زیربل  اه  هراتس  زا  اج  همه  اه  بش 

.دشک یم  تعیبط  موب  يور  ار  شا  هزات  یشاقن  هرابود  دنوادخ  و 

اه فرب  يور  دننیشن  یم  اه  هچلچ  شریذپان  فصو  ياه  ییابیز  نامه  اه و  یتفگش  نامه  اب 

.دننک یم  یناکت  هناخ  ار  ناشاه  هنایشآ  اهوتسرپ 

...تسا هدمآ  راهب 

روپ ناهج  نیمار  / نک يراهب  ار  تلد 

نک يراهب  ار  تلد 

روپ ناهج  نیمار 

يراهب يا ، هتفگ  راهب  ره  وت  هتشذگ و  مه  یپ  زا  راهب  دنچ  نیدنچ و  .دتفا  یم  هچقاط  يور  ياه  هچرتفد  اه و  هچباتک  يور  تهاگن 
دواک یم  ار  هناخ  کچوک  طایح  هرجنپ ، تشپ  زا  تهاگن  .رگید 
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.دریگب ار  شیاج  تردق  مامت  اب  دیدج  لصف  ات  دنک  یم  عمج  ار  شسالپ  لج و  کن  من  امرس  .تسا  ندز  هفوکـش  لاح  رد  تخرد 
، تسا يرگید  زیچ  لاسما  راهب  دنا  هدناوخ  تنهذ  رد  یکدوک  زا  ردقچ 

.یتخبشوخ ینعی  راهب  ینامداش ؛ ینعی  راهب  .دراد  قرف  هتشذگ  ياهراهب  اب  لاسما  راهب 
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هچوک اه و  هناخ  راوید  رد و  زا  ًالـصا  .تفرگ  یم  طاشن  یگزات و  يوب  زیچ  همه  هامدنفـسا  طساوا  زا  دمآ  یم  راهب  هک  اه  یکدوک 
دنخبل تیور  هب  نامز  نیمز و  يدرک  یم  ساسحا  دیراب  یم  يداش  اه 

اب يزاب  زورون ، تالیطعت  ندیسر  يارب  يرامش  هظحل  .بسچلد  دوب و  ابیز  تیارب  ایند  دنز  یم 

...هزات گنر  يوب  لاقترپ ، يوب  .هلحم  ياه  هچب 

لاح هب  ات  لبق  لاس  راـهب  زا  هدـش ، يرارکت  تخاونکی و  زیچ  همه  .هتفرگ  یتسـس  توخر و  يوب  زیچ  همه  ینک  یم  سح  ـالاح  اـّما 
یلیخ ینک و  ناشمامت  یتسناوتن  دـنا و  هدروخ  كاخ  هچقاط  يور  هک  یتسه  ییاه  باتک  مامت  نارگن  زونه  وت  هتـشذگ و  لاس  کی 

همین یگدنز  رد  هک  ار  رگید  ياهراک  زا 

.دوش یم  رفنتم  تدوخ  زا  .يروخ  یم  ترسح  هتفر  تسد  زا  ياه  تصرف  همه  نیا  زا  يدرک  اهر  مامت 

نیا اهراب  .تسا  تدوخ  تسد  زیچ  همه  .ینک  رارف  توخر  نیا  زا  يوحن  هب  يوش و  راـک  هب  تسد  دـیاب  هرخـالاب  یچ ؟ هک  شرخآ 
هزات ار  تدوجو  نک  یعس  اما  يا ، هدرک  همزمز  تدوخ  اب  ار  اه  هلمج 

هک عقوم  نامه  لثم  تسرد  .هدنام  یقاب  شدوخ  توق  هب  يزیچ  ره  یمهف  یم  هک  تسا  تقو  نآ  .ینک 

تلد رب  یتسد  زیچره  زا  لبق  نکن ! لطعم  سپ  .دوب  يراهب  تلد  یهاوخب  هکنیا  نودب  يدوب و  كدوک 

.نک يراهب  ار  تلد  اه  یکدوک  لثم  شکب و 

حاتسود ادخ  دم   / ...یلو دمآ  راهب 

...یلو دمآ  راهب 

حاتسود ادخ  دم 

ام هناخ  رد  یلو  دمآ  راهب 

درواین وا  زا  ربخ  ییوتسرپ 

بت تدش  زا  مرهاوخ  هشفنب » »

درک یم  هیرگ  شباوختخر  نایم 

* * *

وتسرپ زاورپ  لاب  يادص 

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


دیچیپ رهش  نامسآ  رد  طقف 
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ناماتسور نامسآ  رد  یسک 

دنیشن هزات  راهب  زا  ییادص 

* * *

لاس ره  لثم  دش  نام  هزات  سابل 

راولش هنهک  ناتک و  شفک  نامه 

ردام دوب و  يدیع  رکف  رد  ردپ 

راوید يور  ياه  هکل  رکف  هب 

* * *

يزور هک  مرکف  نیا  يوت  نم  یلو 

منیبب هد  رد  ار  هزات  راهب 

وج بل  رب  هشفنب »  » اب مدنخب 

.منیچب ناحیر  مردام  يارب 

یقتم یقت   / ون لاس  هب  تینهت 

ون لاس  هب  تینهت 

یقتم یقت 

دش بآ  هرطق  هرطق 

تشد هوک و  ياه  فرب 

هلچلچ ياپ  هب  اپ 

تشگزاب راهبون ،

تسُر هشفنب  فص  هب  فص 
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رابیوج ياپ  شیپ 

دیود اه  کبک  لثم 

راشبآ هوک ، يوت 
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تفکش اه  هخاش  يور 

گنر گنر  ياه  هچنغ 

زاب دیمد  رب  هزبس 

گنس هایس  لد  زا 

درک تشپ  هنهک  لاس 

دیسر يا  هزات  زور 

تسا هدش  رپ  هچوک  هچوک 

دیع ياوه  زا  زاب 

وگب اه  هچنغ  لثم 

ون لاس  هب  تینهت 

اه غاب  هچوک  يوت 

.ونش لگ  وگب و  لگ 

یقتم یقت   / راهب زا 

راهب زا 

یقتم یقت 

؟ يراد هچ  راهب  زا  وت 

هزات یتوارط 

یلو راهب  زا  نم 

هزایمخ یگتسخ و 

؟ يراد هچ  راهب  زا  وت 
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زبس یناور  نت و 
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طقف راهب  زا  نم 

زبس ینامسآ  سکع 

؟ يراد هچ  راهب  زا  وت 

گنهآ نالبلب  وچ 

ینابز راهب  زا  نم 

گنس وچ  هدنام  لال  هک 

یهاگن راهب  زا  وت 

تسا هدش  باتفآ  هک 

یمشچ ود  راهب  زا  نم 

تسا هدش  باوخ  تسم  هک 

ّدلوت راهب  زا  وت 

هزات يّدلوت 

یلو راهب  زا  نم 

! هزایمخ یگتسخ و 

يدابآ یجاح  یحلاص  نسحم  / اه هچنغ  لثم 

اه هچنغ  لثم 

يدابآ یجاح  یحلاص  نسحم 

یگدنز ِقوش 

افص ینابرهم و 

ام نایم  زا  هتفر 
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رهم ياج  هدنخ ، ياج 

گنشق مّسبت  شیور  ياج 
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ام هاگن  رد  هتسشن  مغ  جوم 

نام هرهچ  يور  گنر و  میا و  هتسخ 

هدش اه  هصغ  لکش 

بآ لثم  هرابود  ایب  سپ 

فاص ِفاص  ِفاص 

میوش افص  اب  داش و 

ور هدنخ  نابرهم و 

میوش اه  هچنغ  لثم 

يرکسع دیعس  / یتسود لگ 

یتسود لگ 

يرکسع دیعس 

مدآ هکنیا  تسا  بوخ  هچ 

دشاب داش  هشیمه 

اهکدصاق نوچ  اهر 

دشاب داب  راوس 

* * *

هچنغ لثم  ار  شلد 

ددنبب مغ  يور  هب 

هفوکش دننام  و 

ددنخب ایند  نیا  هب 
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* * *

یناگدنز غاب  هب 

دراکب يداش  لگ 

ناراب ربا و  لثم  و 

.درابب ییاج  ره  هب 
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زورید تعاس 

يدعس تشادگرزب  زور 

هراشا

رفص  29 تشهب ، يدرا   1

شونرهم یلع  / هزات ياه  فرح 

یسراپ گرزب  رعاش  نیا  يدعس ، دیا ؟ هدرب  يا  هرهب  هدنزرا  ياه  باتک  نیا  زا  ایآ  دیا ؟ هدز  مدق  يدعس  ناتـسلگ  ناتـسوب و  رد  ایآ 
اب یناوت  یم  .تسا  بسچلد  زاون و  حور  يدعـس  ياهرعـش  .دراد  يدایز  يون  ياه  هصق  هزات و  ياه  فرح  شیاه  باـتک  رد  يوگ 

زا ییایند  اب  اهرعش  نیا  ندناوخ 

یم فرح  دنور ، یم  هار  نآ  رد  اه  مدآ  .ینیب  یم  ابیز  ار  یگدنز  يدعس  ناتسوب  ناتسلگ و  رد  .ینک  رارقرب  طابترا  یکاپ  ییابیز و 
.میزومایب یگدنز  سرد  يدعس  ناتسوب  ناتسلگ و  زا  میدرگرب و  هتشذگ  هب  هرابود  دییایب  .دنریگ  یم  سرد  مه  زا  دننز و 
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مالسلااهیلع هنیکس  ترضح  تافو 

هراشا

لوالا عیبر   5 تشهب ، يدرا   6

يداب تهزن  !/ هتسکش ياه  لاب  اب  يرتخد 

دبای هار  شو  يروح  نایرپ  زیگنارحس  نیمزرس  هب  دناوتب  یمدآ  رگا  هک  دنتفگ  یم  اه  یمیدق 

، دراذگب رس  تشپ  ار  ینافوط  ياهایرد  و 

دسر یم  نایرپ  هاش  نیرولب  رصق  هب 

هدش ینادنز  نآ  رد  تساهلاس  شرتخد  نیرخآ  هک 

هدرک وداج  ار  وا  هایس  ياهبآ  ِنمیرها  و 

هتسب گرم  تخرد  هشیر  هب  ار  وا  تخب  يوسیگ  و 

درذگ یم  هک  زور  ره  و 

.دور یم  یتساک  هب  شرمع  دوش و  یم  دیپس  وا  زا  ییوم 

دیاشگب ار  وا  ياهوزرآ  هرگ  دناوتب  سکره  دنتفگ : یم 

.دنهن یم  شرس  رب  دیشروخ  نیرز  جات  نایرپ 
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نایرپ هاش  رتخد  تاجن  اب  ات  دندوب  هتساوخ  اه  یلیخ 

.دنسرب ناشیاهایؤر  نیرز  جات  هب 

.دندش سیلبا  مسلط  ریسا  همه  اما 

، دیباوخ هیرگ  اب  نایرپ  هاش  رتخد  هک  بش  کی  هکنیا  ات 

دیشخرد یم  هام  صرق  لثم  شتروص  هک  دید  ار  يرتخد  باوخ 

تشاد اهایرد  یبآ  لثم  یلالز  هاگن  و 

داد یم  بیس  يوب  هک  نابرهم  دنخبل  کی  اب 

، درک شزاون  ار  وا  يوم  هک  یتقو 

دنک زاورپ  دناوت  یم  هک  درک  ساسحا  نایرپ  هاش  رتخد 

.دوب هدش  زاب  شلد  ياپ  تسد و  زا  اهدنب  همه  هک  راگنا 

تفگ وا  هب  راسخر  هام  رتخد 

، شتراسا راگزور  رد  هک 

شا هلاس  هس  رهاوخ  هک  یبش 

دوبک يور  دیپس و  وم 

لد هایس  ياهوید  ریجنز  لغ و  ریز  رد 

، دشن رادیب  هاگچیه  يرگید  دیباوخ و  هیرگ  اب 

دوب هدرک  رذن  وا 

دناهرب تراسا  زا  ار  ناشناوراک  میتی  ناکرتخد  وا و  دنوادخ  رگا  هک 

، دنادرگزاب نطو  هب  و 

شا هدرمژپ  ياهتسد  لگ  اب 
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.دربب ینادنز  ياهلد  يارب  ار  يدازآ  رطع 

دوب هدید  هک  یتقو  راسخر  هام  رتخد 

شدوخ لثم  يرتخد 

، دوب اهنامسآ  مرتحم  زیزع و  هک 
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هدش نالیلذ  ریقح  هاگن  نیشن  كاخ 

.دنک کمک  وا  هب  ات  دوب  هتساوخ  ادخ  زا 

نایرپ هاش  رتخد 

دراذگب راسخر  هام  رتخد  رس  رب  ار  دیشروخ  نیرز  جات  تساوخ  یم 

دیرپ باوخ  زا  هک 

! دید وبشوخ  خرس  بیس  کی  وا  یلاخ  ياج  رد  و 
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مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما  تداهش 

هراشا

لوالا عیبر   8 تشهب ، يدرا   9

یمشاه دیعس  دیس  / هدنام یقاب 

هآ کشا و  يدوبک ، امرس ، یگریت ،

هام رون  زا  هدش  یلاخ  نامسآ 

درک هیده  اه  لد  هب  ار  مغ  تنتفر 

درک هیرگ  ناراب ، ربا و  دش  نم  مشچ 

دورس مبلق  ار  هصغ  تیب  تیب 

؟ دوز ردق  نیا  ارچ  اما  يدز ؛ رپ 

نامداش اه ، نامسآ  ات  يدز  رپ 

نامسآ تلاح ، هب  شوخ  تلاح ، هب  شوخ 

وت دعب  يدوب  هتفگ  نتفر ، تقو 

ون مرگ و  باتفآ  کی  دسر  یم 
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تسام نیب  رد  وت  رهم  يدیشکرپ ،

تساهر تزیگنا  لد  رطع  ام  نیب 

تسا هدنام  یقاب  دیما ، مه  زاب 

تسا هدنام  یقاب  دیشروخ  کی  وت  زا 

شونرهم یلع  / هراتس نیمهدزای 

هراتس نیمهدزای 

شونرهم یلع 

ینامسآ شحور  یتقو  مالسلا  هیلع  يرگـسع  ماما  .تشاذگ  اج  هب  گرزب  يراگدای  کی  دوخ  زا  تیالو  نامـسآ  هراتـس  نیمهدزای 
هدیسر طخ  رخآ  هب  ایند  رگید  راگنا  .دش  دولآ  مغ  رهش  .تفرگ  مدرم  لد  دش ،

ام دنک و  یم  یگدنز  ام  نیب  مه  زونه  .تسام  ماما  مه  زونه  هک  دنام  راگدای  هب  ناشخرد  يا  هراتـس  راوگرزب ، ماما  نآ  زا  یلو  .دوب 
ردپ طخ  هار و  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  جع )  ) يدهم ترضح  .دنیب  یم  ار 

ماما تداهش  .دنک  یم  توعد  ینشور  هب  ار  ناهج  دیآ و  یم  يزور  دهد و  یم  همادا  ار  دوخ  راوگرزب 

.مییوگ یم  تیلست  شراوگرزب  دنزرف  هب  ار  يرگسع 
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يرهطم داتسا  تداهش 

هراشا

لوالا عیبر   11 تشهب ، يدرا   12

ناریا راختفا 

ار قشع  ییاناد و  يرهطم  داتـسا  .تشادن  ار  وا  ندید  مشچ  نمـشد  هک  تساناد  گرزب و  یملعم  يرهطم ، یـضترم  دنمـشناد  دیهش 
راختفا وا  .دهد  یم  وا  رکفت  زا  ناشن  شیاه  باتک  .دوب  ملع  نافرع و  قشع و  زا  راشرـس  يا  همـشچ  وا  .تشاذـگ  راگدای  هب  ام  يارب 

.تسا یمالسا  ناریا 

یلیعامسا اضر  / بالقنا يوگ  هصق 

لالز نامسآ  لثم 

ناوخ همغن  همشچ  لثم 

دوب هناوج  دصاق 

نابرهم راهب  نآ 
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فیطل لگ  حور  لثم 

افص اب  هزبس  لثم 

كرپاش نابزمه 

اه هلال  نیشنمه 

گنشق یمسبت  وا 

دوب هدیپس  بل  رب 

رحس نتفکش  زا 

دورس یم  هناقشاع 

یگدنز مشچ  وا ز 

دیکچ یمنبش  لثم 

رون لاب  هب  وا  بش  کی 

دیرپ نامسآ  يوس 

زبس نامسآ  رد  دش 

يرتوبک ناهگان 

دیهش ملعم  نآ 

يرهطم یضترم 

وا مان  رطع  هچرگ 

باتک دص  دزو ز  یم 

بوخ هشیمه  نآ  تفر 

بالقنا يوگ  هصق 
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تدحو هتفه  زاغآ 

هراشا

لوالا عیبر   12 تشهب ، يدرا   13

یسوط اروح  / یگناگی دورس 

.دنیارس یم  تدحو  دورس  مه ، تسد  رد  تسد  ناتخرد  منیب  یم  یتقو 

.دنناوخ یم  ار  راگدرورپ  یگناگی  ياوآ  مه  اب  نالبلب  مونش  یم  یتقو 

.دنا هدیشوپ  گنرمه  سابل  ندش ، لدکی  يارب  اهرازنمچ  منیب  یم  یتقو 

.دنرب یم  هیده  همه  يارب  ار  اه  لگ  ییابیز  گنشق ، ياه  هناورپ  ناکرپاش و  منیب  یم  یتقو 

.دنود یم  ایرد  يوس  هب  ناباتش  ندش  یکی  يارب  ناشورخ  ياهدور  منیب  یم  یتقو 

.دتسرف یم  ییانشور  رون و  هزادنا  کی  هب  همه  يارب  دیشروخ  منیب  یم  یتقو 

ار بش  هدرپ  مینکـشب و  ار  اهراخ  رمک  هک  ینامـسآ  یتدحو  اب  .میـشاب  ادصکی  گنرکی و  لدکی ، اهنآ  دننام  زین  ام  دهاوخ  یم  ملد 
.میشاب سنوم  سینا و  نیرتهب  مه  يارب  مینک و  رود  اه  لد  زا  ار  هصغ  .میفاکشب 

.مینک هبرجت  ار  یگنرکی  ناوج ، وریپ  چولب ، درک و  كرت  یّنس ، هعیش و  مه ، تسد  رد  تسد  مه ، اب  همه  ات 

« داب یمارگ  تدحو ، هتفه  یلدمه ، ندش و  یکی  هتفه  »
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راهب ارعشلا  کلم  دلوت 

هراشا

لوالا عیبر   13 تشهب ، يدرا   14

باهو روپ  دومحم  / ابیز لگ  نآ 

؛ دوب لگ  قشاع  یکدوک  زا  یقت  دمحم  .دنتـشاذگ  یقت  دـمحم  ار  شمان  ایند و  هب  دهـشم  روش  رـس  هلحم  رد  .ه ش ، لاس 1264  رد 
ياه هخاش  يور  اه  کشجنگ  دوب و  یباتفآ  اوه  هک  يراهب  زور  کـی  .درک  یم  هریخ  ار  وا  مشچ  ناـشطایح  گـنراگنر  ياـه  لـگ 

هناورپ تبقاع  .دیود  یم  وس  نآ  وس و  نیا  دوب و  هتـشاذگ  هناورپ  یپ  رد  رـس  .دش  هناورپ  کی  يزابمه  دندرک ، یم  وهایه  رانچ  دنلب 
.درک یم  قرف  طایح  ياه  لگ  همه  اب  نوچ  درک ، بجعت  لگ  نآ  ندید  اب  یقت  دمحم  .تسشن  ییابیز  لگ  يور 

.دوب هتشاک  ار  نآ  هزات  شردپ  ایوگ 

ار وا  دش و  ینابـصع  تدش  هب  یقت  دمحم  تسد  رد  لگ  ندید  اب  دیـسر و  هار  زا  شردپ  هظحل  نامه  رد  .دـیچ  ار  لگ  یقت  دـمحم 
.دنیچب ار  یلگ  دنکن  تارج  زگره  رگید  یقت  دمحم  هک  دش  ثعاب  ردپ ، زور  نآ  هیبنت  .درک  هیبنت 

ص:178

هرامش 60 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 300زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


باهو روپ  دومحم  / ناکدوک رعاش 

.تسا زردنا  دنپ و  مایپ و  ياراد  هک  تسا  هدورس  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  رعش  هعطق  دنچ  رـصاعم  گرزب  رعاش  راهب ، یقت  دمحم 
: هسردم دورس  رعش  لثم 

میناریا ناکدوک  همه  ام 

مینابهگن ار  شیوخ  ردام 

تسا ناتسلگ  یکی  ناریا  کلم 

میناتسلگ نیا  خرس  لگ  ام 

سرد ندناوخ  تسا و  شزرو  ام  راک 

مینازیرگ یلبنت  زا  همه 

میکاخ کی  داژن و  کی  زا  همه 

میناسارخ زا  رگ  نارهت ، رگ ز 

نطو راختفا  رهب  ایلاح 

میناوخ یم  سرد  زور  بش و  ام 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  هعمج  زامن  نیلوا 

هراشا

لوالا عیبر   16 تشهب ، يدرا   17

شونرهم یلع  / هعمج زامن  نیلوا 

هعمج زامن  نیلوا 

نامسآ دوب و  هدش  رترون  رپ  راگنا  دیـشروخ  .دندرک  یم  نامـسآ  یهار  باوث  دبـس  دبـس  دندز و  یم  لاب  نامـسآ  زارف  رب  اه  هتـشرف 
ياه هخاش  ات  تخاس  یم  يراج  ناتخرد  لد  رد  ار  قوش  دـنکارپ و  یم  ناهج  رد  ار  شنارای  ربماـیپ و  یناـبرهم  ماـیپ  میـسن  .رت  یبآ 

زور نآ  .دنیآ  رد  صقر  هب  ناتخرد  زبسرس 

مرکا لوسر  تماما  هب  ار  هعمج  زامن  نیلوا  ات  دـنا  هداتـسیا  وا  رـس  تشپ  هنوگچ  ربمایپ  نارای  هک  دـندوب  دـهاش  اـه  هتـشرف  نامـسآ و 
.دنکارپ مدرم  نابرهم  لد  رد  ار  ادخ  هب  قشع  یتسود و  تخاس و  يراج  ناهج  رد  ار  تدحو  مایپ  هعمج ، زامن  نیلوا  .دننک  رازگرب 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  دالیم 

هراشا

لوالا عیبر   17 تشهب ، يدرا   18

یناج اباب  یلع   / مالسلا هیلع  قداص  ماما  هسردم 

نک نشور  ملد  رد  ایب و  تسود ، يا 

ار مشوماخ  ياه  لاؤس  سوناف 

وگب رون  رپ  سالک  نآ  تعسو  زا 

ادخ درم  نآ  نابرهم  هدنخ  زا 

شناد تشد  هک  وگب  ایب  تسود ، يا 

لگنج دش  امش  ملعم  تسد  اب 

زاب دش  یم  اه  هچنغ  لاؤس  زور  نآ 

لح دش  یم  وا  تسد  هب  يا  هلأسم  ره 
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يدوب شرانک  اه  لاس  هک  وت  رباج !

دیشوج یم  امش  اب  هنوگچ  هک  يدید 

مدوب شسالک  لصحم  شاک  يا 

دیشوج یم  ادخ  غاب  زا  هک  همشچ  نآ 

متفر یم  مدش ، یم  هدنرپ  شاک  يا 

مدنام یم  وا  ِسالک  زا  يا  هشوگ  رد 

درک یم  شزاون  ارم  رپ  لاب و  وا 

مدناوخ یم  لزغ  وا  يارب  قوش  زا 

شغاب ياه  هزبس  نایم  شاک  يا 

مدوب قیاقش  غاب  زا  يا  هچنغ  نم 

« نایح نبرباج   » يآ وت  لثم  ای 

.مدوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هسردم  رد 
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ریبک ریما  لتق 

هراشا

لوالا عیبر   18 تشهب ، يدرا   19

شونرهم یلع  / گرزب ریما 

رد ار  ادـخ  دای  دنمـشناد  درم  نآ  .دـندوب  رو  هطوغ  ینادان  تلاهج و  رد  هک  یناـسک  مشچ  رد  دوب  يراـخ  گرزب ، درم  نآ  ریبکریما 
تشادرـس و رد  ناریا  ِیگرزب  يارب  یگرزب  ياه  هدـیا  وا  .دوب  تسرپادـخ  دیـسر و  تردـق  هب  ناوت  یم  هک  درک  تباث  تشاد و  لد 

.زبس شدای  .داهن  هار  نیا  رد  ار  شناج  تبقاع 

یمشاه دیعسدیس  / خیرات يوب 

خیرات يوب 

تمان دهد  یم  خیرات  يوب 

ام روشک  زاس  خیرات  وت  يا 

تسا ناهنپ  هشیمه  تمان  تشپ 

ام روشک  زار  زمر و  همه 
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دوب هدز  نازخ  یلاخ و  ام  غاب 

تماق نآ  رد  یتشارفا  وت  هک 

ترهم دز  هقرج  اه  لد  يوت 

تمان دش  هتفکش  اه  بل  يور 

نهیم نیا  ياضف  ات  يدمآ 

زاوآ هفوکش و  زا  دوش  رپ 

دنخبل دفکشب  كاخ  لد  رد 

زاورپ لگ  نامسآ  لد  رد 

يدرک یم  غاب  لثم  یتشاد 

ار ناریا  ياه  هناریو  همه 

دای زا  مرب  یمن  اما  هآ 

ار ناتسلگنا  سور و  هلیح 

ار تکاپ  نوخ  تخیر  ناش  هلیح 

ریس دش  وت  غاد  نوخ  زا  كاخ 

خیرات رد  زونه  دشخرد  یم 

ریبک ریما  وت : يابیز  مان 
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مق هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

هراشا

لوالا عیبر   23 تشهب ، يدرا   24

یهار میرم  / كربتم رهش 

كربتم رهش 

دراو هنیدم  هب  ادـخ  لوسر  هک  ار  يا  هظحل  دروآ  دای  هب  كاخ  تشاذـگ ، نیمزرـس  نیا  رب  ياپ  مالـسلااهیلع  هموصعم  هک  ماگنه  نآ 
ار شدـنخبل  هک  دوب  متاـم  قرغ  ناـنچ  نآ  مق  یلو  رورـسم ، دوـب و  داـش  هنیدـم  نارود ، نآ  رد  .زین  مق  دـش و  كربـتم  هنیدـم  .دـش 

.دیدن هموصعم 

هدرک ناشبیـصن  نینچ  نیا  یتداعـس  هک  دنیوگ  یم  ار  ادـخ  حدـم  رهـش ، گرزب  کچوک و  تسا ، مق  رد  هموصعم  هک  تسا  یتدـم 
.دنیاتس یم  ار  دنوادخ  دنا و  هدجس  هب  نانآ  .تسا 

اب .ردارب  تسا و  ردپ  زیزع  هک  وا  .تسا  يرامیب  رتسب  رد  رهـش ، زا  يا  هشوگ  رد  وا  .تسا  هاتوک  مق  رد  هموصعم  ندـنام  هک  سوسفا 
.تشهب ياهرد  زا  تسا  يرد  مق  وا ، دوجو  اب  لاح  نیا 

یناجاباب یلع  / یتشاک لگ  ام  رهش  رد 

لالز یبآ و  فاص و  همشچ ، لثم 
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هدز بت  روش و  درز و  يریوک  رد 

ینشور رون و  قرغ  هراتس  نوچ 

هدز بش  نامسآ  نایم  رد 

رفس جنر  زا  هدنامرد  هتسخ و 

رارق یب  رود و  هار  زا  يدمآ 

اضر ناتسلگ  ات  هنیدم  زا 

راهب زا  یمایپ  اب  وت  يدمآ 

تا یبآ  هاگن  اب  يدمآ و 

دش زبس  اج ، نیا  دوب  يدرز  هچ  ره 

تفکش درک و  لگ  هدنخ  ام  بل  رب 

دش زبس  ام  لد  رد  تهاگن  ات 

همطاف راگدای  يا  نابغاب ،

یتشاک لگ  ام  رهش  رد  يدمآ 

لوتب يا  تنابرهم  هاگن  رد 

یتشاد ارهز  ینارون  رطع 
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ناهج ياه  هچب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناهج ياه  هچب 

تسا یندید  ناطیش  مجر 

مینیچ یم  اه  نامسآ  ۀنیس  زا  ار  نامیاه  گنسام 

.میا هدنز  نشور  يادرف  دیما  هب  و 

تسا گنس  نم  ۀمانسانش 

ما هدش  هداز  گنس  اب  نم  ًالصا 

ما هتفرگ  اپ  گنس  اب 

گنس زا 

گنس يارب 

.دنا هتشون  گنس  يور  رب  و 

.میریگ یم  لیوحت  نیمز  نابرهم  ياه  تسد  زا  ار  گنس 

میزیمآ یم  رد  نطو  مولظم  ناردام  مشخ  اب 
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.منز یم  اه  تسینویهص  موش  هرکیپ  رب  ، ترفن مامت  ابو 

.تسا نم  هانپ  ، نوتیز هک  مشوخلد 

نوتیز تخرد  ۀتخوس  ِگرب  ْگرب 

.تسام ناکدوک  یهانپ  یب  رس  رب  ینابرهم  رتچ 

میا هدش  هداز  دازآ  ام 

خرس قیاقش  لثم 

تسا ندنام  دازآ  ام  ِنیِد  و 

.دوش مامت  ام  نوخ  تمیق  هب  رگا  یتح 

میتسرپ یم  ار  نطو 

.میراذگ یم  ورگ  ناج  ، نآ يدازآ  هار  رد  و 

.میبوک یم  میخژد  رس  رب  ار  « ربکا هللا  » دایرف نینط  ام 

تسیراج نیطسلف  دوپ  رات و  رد  یگدنز  ، تسا زونه  هک  مه  زونه 

...گنس اب  ،و  میوش یم  گرزب  گنس  اب  میوش و  یم  هداز  گنس  اب  ، تسا زونه  هک  مه  زونه 

.تسیفاک ام  یشوخلد  يارب  نیمه  و 

.تسا هدرک  هشیر  ام  کت  کت  هنیس  رد  هک  تسا  یلگ  نیرتابیز  نیطسلف 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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